
M ě s t o   L i t o v e l 
 

Výpis usnesení  
 

ze 76. schůze Rady města Litovel, konané dne 9. října 2014 
 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

 

2798/76 zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků parc.č. 859/13 o výměře 19 m2, parc.č. 859/14 o výměře 3 m2, 

parc.č. 859/19 o výměře 2 m2, parc.č.  859/46 o výměře 32 m2, parc.č. 860 o výměře 5 m2, parc.č. 859/11 o 
výměře 2 x 4 m2, vše v k.ú. Litovel a současně rada města doporučuje zastupitelstvu města jejich odprodej za 

cenu 250 Kč/m2. 
 

2801/76 uzavření Pachtovní smlouvy k pachtu části pozemku parc.č. 1537/26 zahrada, díl B/, o výměře 436 m2, mezi 
městem Litovel a pachtýřem, který bude vylosován za účasti všech přihlášených zájemců a nejméně tříčlenné 

komise v čele s MST Šrůtkem. 
 

2804/76 uzavření Pachtovní  smlouvy mezi městem Litovel a ZP Červenka, a.s., v předloženém znění. Jedná se  
o pozemky v k.ú. Litovel, k.ú. Tři Dvory u Litovle a v k.ú. Červenka, uvedené v příloze č. 1, která je součástí 

Pachtovní smlouvy. Smlouva je na dobu neurčitou, s účinností od 1. 1. 2015, s roční a pětiletou výpovědní 

lhůtou, výše pachtovného činí 17.411 Kč/rok. 
 

2805/76 ukončení Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Litovel a paní D. Š. z Březové na pronájem části pozemku 

parc.č. 258/1 ost. plocha, v k.ú. Unčovice, dohodou k datu 31. 12. 2014 pro neužívání pozemku ze strany 

nájemce a nehrazení nájemného. 
 

2808/76 uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 15 v Litovli, místní  část Savín, mezi 
městem Litovel a paní L. Z. ze Savína, a to od 1. 11. 2014, v předloženém znění. 

 

2809/76 změnu ceny za pronájem herny v 1. patře Sokolovny v Litovli na 80 Kč/hodinu, a to od 1. 11. 2014. 
 

2810/76 uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Litovel a Folklórním souborem Hanačka, 
v předloženém znění. 

 

2811/76 žádost pana Z. K. a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 8.000 Kč na přípravu a účast jeho 

dcery M. na halovém ME v atletice v Praze. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy  
o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Litovel a panem Z. K., v předloženém znění. 

 

2812/76 žádost pana Z. K. a souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 2.500 Kč na výcvik jeho dcery  

K. v jezdeckém umění a náklady spojené s reprezentací. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy  
o poskytnutí finančního daru mezi městem Litovel a panem Z. K., v předloženém znění. 

 

2813/76 uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o výpůjčce části areálu Sokolovny v Litovli mezi městem Litovel a TJ Tatran 

Litovel, v předloženém znění. Předmětem dodatku je prodloužení doby výpůjčky. 
 

2814/76 uzavření předložené Smlouvy o právu provést stavbu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., mezi městem 

Litovel a stavebníky M. M. ze Šternberka a Ž. P. z Litovle, umožňující stavbu rodinného domu na pozemku 

města Litovel, parc.č. 56/24 orná půda v katastrálním území Nasobůrky, jehož odprodej byl stavebníkům 

schválen ZML dne 2. 10. 2014 usnesením č. 4/37 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

2815/76 uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na připravovanou akci 

„Revitalizace opěrných stěn a lávky přes Radniční Moravu v Litovli“ mezi městem Litovel a Povodím Moravy, 

s.p., v předloženém znění. 
 

2816/76 uzavření Kupní smlouvy a Dohody o převzetí a zajištění závazků souvisejících s prodejem stavebního pozemku 

parc.č. 291/12 orná půda, o výměře 798 m2, v k.ú. Litovel, mezi městem Litovel a panem M. O. z Litovle, 

v předloženém znění. 
 

2817/76 uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním a provedením dvou kusů informačních panelů na pozemcích parc.č. 

856/23 a parc.č. 125/3, oba v k.ú. Litovel, mezi městem Litovel a ČR – Agenturou ochrany přírody a krajiny 

ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví, v předloženém znění. 
 

2818/76 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Litovel, Sadová ulice – oprava komunikace“ mezi městem 

Litovel a firmou STRABAG a.s. Praha, v předloženém znění. 
 

2819/76 uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti mezi městem 
Litovel, společností Vojtila Trans s.r.o., Smržice a Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem 

integrovaného dopravního systému, týkající se převodu práv a povinností plynoucích ze Smlouvy č. 07/2009, 

včetně Dodatku č. 1, ze dne  13. 10. 2009 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – pravidelné 

silniční dopravě, na linkách 890 802 Litovel-Šternberk a 890 803 Litovel – Uničov, v předloženém znění. 

 



2820/76 uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti mezi městem 

Litovel, společností ARRIVA MORAVA a.s. a Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem 

integrovaného dopravního systému, v předloženém znění. 
 

2821/76 uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o., v předloženém znění. Jedná 

se o zajištění pořízení prezentace města a mikroregionu v Obrazovém atlasu regionů a cyklotras vydávaném 

v roce 2015 Českým klubem turistů. 
 

2822/76 uzavření Dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 12131461, „Litovel – napojení místních 

částí Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín na kanalizaci“ mezi městem Litovel a Státním 

fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, v předloženém znění. 
 

2824/76 uzavření Smlouvy o auditorské činnosti mezi městem Litovel a Ing. Viktorem Vorlem na provedení auditu 

v Městském klubu Litovel a v Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc, v předloženém znění. 
 

2826/76 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., mezi městem Litovel  
a stavebníkem firmou DSL FOOD s.r.o., umožňující stavbu vodovodu /přeložky stávajícího řadu a STL 

plynovodu/ na pozemku města Litovel, parc.č. 56/19 orná půda v k.ú. Víska u Litovle, která je předpokladem 

přístavby výrobní haly na části tohoto pozemku, jejíž odprodej byl stavebníkovi schválen ZML dne 26. 6. 2014 

usnesením č. 5/35 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

2827/76 pořízení informačního systému pro potřeby Městské policie Litovel, a to ve variantě pronájmu a případného 

odkoupení za podmínky odpočtu nájemného, a současně schvaluje výjimku z vnitřní organizační směrnice  

č. 1/2014 pro pořízení informačního systému pro Městskou policii Litovel, bez výběrového řízení, firmě FT 
Technologies a.s., Olomouc. 

 

2828/76 opravu povrchu příjezdové komunikace k EKO domu Šargoun Litovel a současně schvaluje přesun finančních 

prostředků z úspor, které se předpokládají u jiných plánovaných položek rozpočtu, na posílení položky 
„Rezerva – mimořádné opravy komunikací a chodníků“. 

 

2830/76 zahájit přípravné projekční práce směřující k úpravě dešťové kanalizace v Chudobíně. 
 

2831/76 aby zpevněná plocha u bytového domu čp. 1238  umístěná  na pozemcích parc.č. 50/1, 50/2 (příjezd)  
a 15/1 (parkovací plocha) v Chořelicích byla využívaná pro příjezd k novému rodinnému domu, který hodlá 

postavit na svých pozemcích parc.č. 49/1 a 49/2 jejich vlastník za podmínek: 

1. Vjezd bude využíván pouze pro osobní vozidla do 3,5 t, a to i po dobu výstavby. 
2. Veškeré náklady na vybudování vjezdu jdou k tíži žadatele. 

3. Z důvodů nezhoršování odtokových poměrů povodňových vod z oblasti, zůstane zachované propustné 

oplocení ve stávajícím rozsahu a nebude navyšován terén v okolí stavby (s výjimkou případného navýšení 

pod vlastní stavbou – pouze v rozsahu jejího půdorysu). 
4. Přístupová cesta po pozemcích parc.č. 50/1, 50/2 a 15/1, vše v k.ú. Chořelice, bude využívaná pouze pro 

příjezd, vlastnici nového rodinného domu ji nebudou využívat k trvalému ani ke krátkodobému parkování 

vozidel.   
současně umístění přípojek vody, kanalizace a elektro do pozemku parc.č. 15/1 pro novostavbu rodinného domu 

v Chořelicích, který bude umístěn na pozemcích parc.č. 49/1 a 49/2, vše v k.ú. Chořelice.   
 

2832/76 přesuny mezi položkami dle důvodové zprávy. 
 

2833/76 rozpočtovou změnu č. 13/2014/RM. 
 

2834/76 rozpočtovou změnu č. 14/2014/RM. 
 

2835/76 odpis pohledávky dle důvodové zprávy. 
 

2836/76 uzavření Smlouvy o výpůjčce, na 2 ks fotopastí vč. baterií, nabíječky a paměťových karet a 1 ks mobilní telefon, 

které byly pořízeny v rámci Programu prevence kriminality 2014, mezi městem Litovel a PČR, obvodní odd. 

Litovel, v předloženém znění. 
 

2837/76 výjimku v počtu dětí v MŠ Frištenského, pracoviště Unčovice v jednom oddělení pro školní rok 2014/2015  

a současně rada města povoluje v těchto odděleních 25 dětí. 
 

2838/76 převod částky 240.000 Kč z rezervního do investičního fondu ZŠ Jungmannova a s následné čerpání stejné 

částky na zaplacení opravy plotu. 
 

2839/76 použití rezervního fondu ZŠ Vítězná k dočasnému překlenutí nedostatku provozních prostředků na nákup 

výpočetní techniky prostřednictvím projektu EU „Informační centra digitálního vzděláván“. Po obdržení peněz 

z projektu budou peníze vráceny zpět do rezervního fondu. Platnost tohoto rozhodnutí je do 31. července 2015. 
 

2840/76 přesun částky 37.000 Kč Městskému klubu Litovel z položky „Oprava a údržba budov“ do položky „Kulturní 

programy“. 
 

2843/76 ponechání stánku p. M. F. v areálu Nová Ves do doby schválení nájemce na letní sezónu 2015 za cenu 500 
Kč/měsíc. 



 

2844/76 uzavření Smlouvy o zajištění provozování odlučovačů lehkých kapalin mezi městem Litovel  

a Vodohospodářskou společností Čerlinka s.r.o. Litovel, v předloženém znění. 
 

2847/76 uzavření Nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor mezi městem Litovel a Střední odbornou školou 

Litovel, v předloženém znění. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru pro pracoviště Infokanálu. 
 

Rada města Litovel: 
 

2799/76 bere na vědomí nabídku daru části pozemku parc.č. st. 67/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Litovel,  

i s příslušnou částí městských hradeb oddělujících park Míru od ulice Švédská, kterou městu učinil vlastník 
domu Litovel, ulice 1. máje č.p. 653 pan R. J. a doporučuje zastupitelstvu města přijetí tohoto daru. 

Předpokladem uzavření darovací smlouvy je oddělení darem nabízené části pozemku. 
 

2803/76 1. bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 131/2 zahrada, v k.ú. 
Myslechovice, uzavřené mezi městem Litovel a panem J. P. z Myslechovic, k datu 1. 10. 2014. 

2.  schvaluje zveřejnění pronájmu pozemku parc.č. 131/2 zahrada, o výměře 5 205 m2, v k.ú. Myslechovice, na 

dobu neurčitou, za cenu nájemného 0,10 Kč/1 m2/rok, za účelem vypásání trávy včetně údržby 

pronajímaného pozemku. 
 

2806/76 projednala žádost MUDr. N. H. o souhlas s uzavřením Dohody o převodu práv a povinností z nájemní smlouvy 

č. 60046279 uzavřené dne 1. 7. 1998 ve znění dalších dodatků a to mezi městem Litovel - pronajímatelem, 

MUDr. N. H. - nájemcem a společností DĚTSKÝ LÉKAŘ HRADSKÁ s.r.o. – nástupcem, a to od  
1. 1. 2015 a souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostoru sloužící podnikání v I. nadzemním podlaží 

(místnost č. I A, I. B) objektu č. p. 664, ul. Kollárova v Litovli za účelem provozování lékařské praxe od 1. 1. 

2015. 
 

2823/76 bere na vědomí výsledek výběrového řízení a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky akce:  „Výstavba 

kompostárny, Litovel“ a současně schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel  

a Stavební firmou Vymětal s.r.o., Litovel v ceně 4.762.928,03 Kč (bez DPH). 
 

2825/76 uděluje výjimku z vnitřní organizační směrnice č. 1/2014  o zadávání veřejných zakázek a současně 
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na opravu školního hřiště při ZŠ Jungmannova mezi městem Litovel  

a firmou Pavel Hemelka, Rozvadovice, v předloženém znění. 
 

2845/76 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 6. 10. 2014, schvaluje předložené návrhy  
a pronájmy, včetně následného uzavření smluv o pronájmu bytu a kauci na byt. 

 

2846/76 bere na vědomí doporučení komise pro výběr zhotovitele akce „Statické zajištění divadelního traktu budovy 

hotelu Záložna na parc. č. 209, k.ú. Litovel“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a firmou 
SILS, s.r.o., Hodonín, v předloženém znění. Současně rada města ukládá vedoucí OBH před uzavřením SOD 

s budoucím dodavatelem jednat a po prohlédnutí místa staveniště potvrdit nabídkovou cenu. 
 

2848/76 bere na vědomí informace o projektu Výzva 22 dle důvodové zprávy a souhlasí s dalšími kroky podle 
schváleného rozpočtu pro rok 2014. 

 

Rada města Litovel bere na vědomí: 
 

2807/76 žádost Středomoravské nemocniční a.s. – odštěpný závod Nemocnice Šternberk o rozšíření Smlouvy  

o nájmu prostor sloužící podnikání ze dne 29. 11. 2013 v objektu č.p. 664, ul. Kollárova v Litovli a konstatuje, 
že v případě uvolnění prostoru sloužícího podnikání v tomto objektu, bude nájemce o této skutečnosti  

informován. 
 

2841/76 informace z 34. schůzky Letopisecké komise ze dne 9. 9. 2014 a Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 

22. 9. 2014. 
 

2842/76 informace p. S. H. a souhlasí se zasláním odpovědi na jeho dopis dle přiloženého textu. 

 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

2802/76 pronájem pozemků parc.č. 858/4 louka, o výměře 54 037 m2, parc.č. 858/14 louka, o výměře 9 368m2 a parc.č. 

858/13 louka, o výměře 4 659 m2, Hanáckému jezdeckému klubu Litovel, o.s. Uvedené pozemky jsou 
předmětem pronájmu Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Litovel a ZD Unčovice, s účinností od 1. 1. 

2013. 
 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města: 
 

2800/76 vyhovět žádosti Olomouckého kraje a schválit bezúplatný převod geometrickým plánem č. 134-8a/2014 ze dne 

7. 2. 2014 vytvořený díl b) o výměře 19 m2 z pozemku  parc.č. 343/2 trvalý travní porost, v k.ú. Chudobín, 

z majetku města Litovel do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 
p.o. s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem a správní poplatek za vklad práv do KN. 

 



2829/76 zařadit do rozpočtu pro rok 2015 příspěvek ve výši 40.000 Kč na úhradu všech nákladů souvisejících se 

zřízením venkovní části kanalizační přípojky k rodinnému domu manželům K. z Unčovic a současně zařadit do 

rozpočtu finanční rezervu na podobné případy. 

 

 

 

 

 

  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. 

     


