
M ě s t o   L i t o v e l 

 
 

Výpis usnesení  
 
 

ze 2. schůze Rady města Litovel, konané dne 20. listopadu 2014 

 
 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

8/2 uzavření předložené Smlouvy o právu provést  stavbu  na pozemcích města Litovel parc.č. 509/4  trvalý travní 
porost a parc.č. 508/9 ostatní plocha, oba v k.ú. Litovel, mezi městem Litovel a AUTO-SPA NETWORK, s.r.o. 

Praha. Jedná se o zpevněnou plochu a umístění nového DZ v místě stávajícího sjezdu a přípojky plynovodu, 

splaškové kanalizace, vodovodu a elektro, které jsou nezbytné pro vybudování „Samoobslužné automatické myčky 
aut typ 2+1“. 

 

10/2 zveřejnění odprodeje pozemku parc.č. 1939 ostatní plocha, o výměře 40 m2, v k.ú. Litovel, a doporučuje 

zastupitelstvu města jeho odprodej za cenu 250 Kč/m2. 
 

13/2 uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 664 v Litovli, ul. Kollárova, která bude 

uzavřená mezi městem Litovel a společností DĚTSKÝ LÉKAŘ HRADSKÁ s.r.o., s účinností od 1. 1. 2015  na 

dobu neurčitou, v předloženém znění. 
 

15/2 žádost Mgr. M. R. a souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5.000 Kč na vystoupení PS Jírovci v katedrále 

sv. Víta v rámci oslav 25. výročí svatořečení sv. Anežky, které se konalo 15. 11. 2014. Současně rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Litovel a Mgr. M. R., v předloženém znění. 
 

16/2 žádost TJ Tatran Litovel, lyžařského oddílu a souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 2.000 Kč na 
technické zabezpečení 4. ročníku Běhu Litovelským Pomoravím, který se koná dne 23. 11. 2014. Současně rada 

města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, 

lyžařským oddílem, v předloženém znění. 
 

17/2 uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi městem Litovel  

a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, v předloženém znění. 
 

18/2 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., jako 
oprávněnou, pro umístění a provozování kabelu NN, zbudovaného v rámci stavby č. IV-12-8007523/002, „Litovel, 

Novosady, B. NNk“ uložené v pozemku parc.č. 399/4 ostatní plocha v k.ú. Litovel, jejíž rozsah je vymezen  

v geometrickém plánu č. 2434-478/2012, v předloženém znění. 
 

19/2 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., jako 

oprávněnou, pro umístění a provozování kabelu NN, zbudovaného v rámci stavby č. IV-12-8008905/002, „Tři 

Dvory, S. – NNk“, uložené v pozemku parc.č. 210 ostatní plocha v k.ú. Tři Dvory u Litovle, jejíž rozsah je 

vymezen v geometrickém plánu č. 155-324/2014. 2, v předloženém znění. 
 

20/2 uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, 

a.s., jako oprávněnou, pro umístění a provozování kabelu NN, zbudovaného v rámci stavby č. IP-12-8013988  

s názvem „Březové, RD, P.- přípojka do 50m, NNk“, uložené v pozemcích parc.č. 540, 542, 544/1 vše v k.ú. 
Unčovice, jejíž rozsah je vymezen v geometrickém plánu č. 518-42/2014, ze dne 10. 10. 2014. Výše náhrady za 

zřízení věcného břemene odpovídá sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 150 Kč za 

každý započatý metr, ovšem minimálně 3.000 Kč. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.  
 

21/2 uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, 

a.s., jako oprávněnou, pro umístění a provozování kabelu NN, zbudovaného v rámci stavby č. IP-12-8007779/002 s 

názvem „Chořelice, S. – stav.úpravy NNk“ uložené v pozemku parc.č. 191 vodní tok v k.ú. Chořelice, jejíž rozsah je 

vymezen v geometrickém plánu č. 268-93/2013. Výše náhrady za zřízení věcného břemene odpovídá sazebníku 
schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 150 Kč/m, ovšem minimálně 3.000 Kč. K takto zjištěné 

náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

22/2 uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, 
a.s., jako oprávněnou, pro umístění a provozování kabelu NN, zbudovaného v rámci stavby č. IP-12-8014077/VB1 

Unčovice, RD, D.- přípojka do 50m, NNk“ uložené v pozemku parc. č. 511 ostatní plocha/komunikace v k.ú. 

Unčovice, jejíž rozsah je vymezen v geometrickém plánu č. 517-43/2014, ze dne 30. 9. 2014. 
 

23/2 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby Příjezdová komunikace k EKO domu  Šargoun Litovel mezi městem 

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



24/2 na doporučení hodnotící komise vítězem výběrového řízení na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení radnice 

Litovel č.p. 778, nám. Př. Otakara 1b“ stavební firmu Karel Zelinka, Hnojice, která podala nejvýhodnější nabídku  
a současně schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo na tuto akci mezi městem Litovel a stavební firmou 

Karel Zelinka, Hnojice. 

 
25/2 uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu a úhradě nákladů na údržbu a úklid uzavřené dne 29. 1. 2010 mezi městem 

Litovel jako pronajímatelem a firmou CEMEX Sand, s.r.o. Napajedla, jako nájemcem, v předloženém znění. 
 

26/2 předložené návrhy veřejnoprávních smluv, které budou uzavřeny mezi Městem Litovel a Obcí Bílá Lhota, Obcí 
Bílsko, Obcí Bouzov, Obcí Červenka, Obcí Dubčany, Obcí Haňovice, Obcí Cholina, Obcí Loučka, Obcí Luká, 

Obcí Měrotín, Obcí Mladeč, Obcí Náklo, Obcí Olbramice, Obcí Pňovice, Obcí Senice na Hané, Obcí Senička, Obcí 

Slavětín, Obcí Střeň a Obce Vilémov. Dle této smlouvy budou příslušné orgány Města Litovel vykonávat namísto 

orgánů Obce Bílá Lhota, Obce Bílsko, Obce Bouzov, Obce Červenka, Obce Dubčany, Obce Haňovice, Obce 
Cholina, Obce Loučka, Obce Luká, Obce Měrotín, Obce Mladeč, Obce Náklo, Obce Olbramice, Obce Pňovice, 

Obce Senice na Hané, Obce Senička, Obce Slavětín, Obce Střeň a Obce Vilémov, v jejich správních obvodech, 

přenesenou působnost na úseku přestupků v rozsahu stanoveném orgánům každé obce v § 53 odst. 1 zákona  
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že Obec Bílá Lhota, Obec Bílsko, Obec 

Bouzov, Obec Červenka, Obec Dubčany, Obec Haňovice, Obec Cholina, Obec Loučka, Obec Luká, Obec Měrotín, 

Obec Mladeč, Obec Náklo, Obec Olbramice, Obec Pňovice, Obec Senice na Hané, Obec Senička, Obec Slavětín, 

Obec Střeň a Obec Vilémov bude Městu Litovel hradit za každý projednaný přestupek (do 10 přestupků za rok) 
částku 1.500 Kč, za každý další projednaný přestupek (nad 10 přestupků za rok) částku 3.000 Kč a za každý 

zaevidovaný přestupek, který nebyl projednán z důvodu odložení nebo postoupení k projednání příslušnému orgánu 

částku 500 Kč. V případě, že si projednání přestupku vyžádá další náklady, ať už z důvodu přibrání znalce, 
vznesení požadavku na úhradu svědečného, cestovních výloh, popřípadě vzniknou jiné výdaje spojené 

s projednáváním přestupku, výše uvedené obce se zavazují městu Litovel uhradit tyto náklady ve skutečné výši a to 

na základě faktury, ve které budou náklady přesně specifikovány a doloženy. 
 

29/2 rozpočtovou změnu č. 16/2014/RM. 
 

30/2 rozpočtovou změnu č. 17/2014/RM. 
 

31/2 přesuny mezi položkami dle důvodové zprávy. 
 

34/2 zápis dále uvedených památek místního významu do inventárního seznamu majetku města z důvodů nutnosti 

zajistit jejich nezbytnou záchovnou údržbu. Jedná se o litinový kříž umístěný na pozemku parc.č. 257/5 v k.ú. 

Rozvadovice a litinový kříž umístěný na pozemku parc.č. 145/3 v k.ú. Nasobůrky. Uvedené památky budou do 
majetku města zapsány v hodnotě stanovené restaurátorským odhadem. 

 

36/2 aktualizaci Plánu inventur na rok 2014 dle důvodové zprávy. 
 

37/2 odpisový plán na server a plynový kotel, které byly pořízeny v roce 2014 v ZŠ Vítězná. 
 

38/2 nové platové výměry ředitelů školských a kulturních příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město 

Litovel. 
 

40/2 umístění přenosného stánku na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v době od 27. 11. do 27. 12. 2014, pro pana  

S. Š. z Olomouce, za účelem prodeje teplých nápojů – punče. Současně rada města pro shora uvedené dny uděluje 
výjimku z OZV č. 3/2008 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veř. prost., čl. 3 (3). 

 

44/2 složení Letopisecké komise: předseda: PhDr. Josef Hubáček, členové: paní Marie Hrubá, pan Karel Kabelík, Mgr. 

Robert Najman, paní Blanka Opíchalová, pan Miroslav Pinkava, pan Karel Polášek, pan Lubomír Šik, jednatelka: 
paní Hana Dohnalová. 

 

46/2 nákup sklápěcího návěsu s upraveným hydraulickým jeřábem pro Technické služby Litovel bez výběrového řízení. 
 

47/2 přidělení bytu č. 2 v Litovli, Vítězná ul. 105/12, panu M. M., včetně uzavření předložené nájemní smlouvy. 
 

48/2 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o reklamě a spolupráci uzavřené mezi městem Litovel a nakladatelstvím  

R. Kašparová – Danal, Olomouc dne 14. 5. 2014, v předloženém znění. 

 
 

Rada města Litovel: 
 

6/2 stanoví, že závěsný odznak může užívat při významných příležitostech a občanských obřadech člen zastupitelstva 
 města pan Petr Šrůtek. 
 

12/2 1. bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 4. 2008 mezi městem Litovel a Občanským  

 sdružením IN LIFE, se sídlem Litovel, ul. Severní 691, týkající se pronájmu pozemků parc.č. 125/1 trvalý travní 

porost, o výměře 456 m2, parc.č. 125/2 trvalý travní porost, o výměře 7088 m2 a pozemku parc.č. 125/3 trvalý 
travní porost, o výměře 5792 m2, v souladu s čl. III. smlouvy, dohodou  - zánik sdružení, k datu 31. 12. 2014.  



  2.  schvaluje záměr zveřejnění pronájmu pozemků parc.č. 125/1 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 463 

m2, pozemku parc.č. 125/2 trvalý travní porost, o výměře 6 956 m2, a pozemku parc.č. 125/3 trvalý travní 
porost, o výměře 5 860 m2, a pozemku parc.č.St. 2910 stavba bez č.p. zastavěná plocha/nádvoří, o výměře 52 

m2, včetně unimobuňky umístěné na pozemku parc.č. 125/2, o výměře 52 m2, vše v k.ú. Litovel, lokalita 

Komárov, v souladu s NOZ č. 89/2012 Sb., k rekreačním a sportovním účelům, k pořádání kulturních  
a sportovních akcí (prostory občanského vybavení, tělovýchova + sport), za minimální roční nájemné 8.000 Kč, 

na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

14/2 projednala požadavek České spořitelny a.s. a uděluje České spořitelně a.s. souhlas se zřízením užívacího práva 
k prostorám sloužícím podnikání pro podnájemce - dceřiné společnosti České spořitelny a.s. ve Finanční skupině 

České spořitelny. 
 

32/2 bere na vědomí informace o akci „Nápravná opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky“ a schvaluje předloženou 

rozpočtovou změnu. 
 

35/2 vyhovuje žádosti původně vybraných kupujících a schvaluje, že kupujícím pozemku parc.č. 56/24 orná půda v k.ú. 

Nasobůrky, bude pouze pan M. M. ze Šternberka, protože paní Ž. P. od záměru koupě odstoupila v jeho prospěch. 

Tímto se modifikuje usnesení Zastupitelstva města Litovel dne 2. 10. 2014 č. 4/37. 
 

39/2 uděluje výjimku z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí, čl., 1, (2) pro 

akci, konanou dne 30. 11. 2014 – Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou, pořadatelce D. Č.  

z Chudobína. Akce se bude konat v Chudobíně, na části pozemku parc.č. 334/1, jehož vlastníkem je město Litovel. 
Rada města souhlasí s umístěním vánočního stromu na uvedeném pozemku do 10. 1. 2015 s tím, že odpovědnost za 

řádné ukotvení stromu ponese žadatelka. 
 

41/2 uděluje výjimku z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí, čl., 1, (2) pro 
akce konané dne 28. 11. 2014 - Rozsvícení vánočního stromu s pěveckými sbory při MŠ a ZŠ a sborem Senzakord, 

dále pro akci konanou dne 5. 12. 2014 - Slet Mikulášů, andělů a čertů, s doprovodným programem Pavla Nováka  

a akci konanou dne 12. 12. 2014 - Farmářské trhy s kapelou A. M. Úlet a Addams Family s celorepublikovým 

vypouštěním balónků s přáním ježíškovi, pořadateli Městskému klubu Litovel. Všechny akce se budou konat na 
náměstí Přemysla Otakara v Litovli. Rada města současně pro shora uvedené akce uděluje výjimku z OZV  

č. 3/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veř. prost., čl. 3 (3). 
 

43/2 bere na vědomí informace společnosti Mencl Conso s.r.o. Brno a ukládá vedoucí OBH posoudit a projednat 
nabízené opravy obřadní síně na hřbitově s touto společností a stávajícím nájemcem. 

 

45/2 uděluje výjimku z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí, čl., 1, (2) pro 

akci konanou dne 30. 11. 2014, v době od 16 do 19 hod. - Rozsvícení vánočního stromu na návsi v Unčovicích 
spojenou s vystoupením dětí z místní mateřské školy, včetně dětského jarmarku, pořadatel akce je Spolek přátel 

kultury z Unčovic a Mateřská škola Unčovice. 

 

Rada města Litovel bere na vědomí: 
 

33/2 vědomí informaci o příjmech a výdajích k 31. 10. 2014. 
 

42/2 bere na vědomí informace ze 73. schůzky samosprávy Seniorklubu ze dne 10. 11. 2014 a z jednání Komise 

prevence kriminality a BESIP ze dne 3. 11. 2014 
 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

7/2 zveřejnění záměru odprodeje objektu Myslechovice č.p. 60, včetně prodejní ceny. 
 

9/2 zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc.č. 1577/10 zahrada, o výměře 103 m2, v k.ú. Litovel, za účelem 

předzahrádky u rodinného domu, za cenu 150 Kč/m2. 
 

11/2 2. bezúplatný převod části parc.č.st. 95 zastavěná plocha a nádvoří, označené v GP č. 203-3.5/2014 zaměřujícího 

autobusový záliv v Rozvadovicích, jako parc.č. 370 ostatní plocha/silnice o výměře 3 m2, vše  

v k.ú. Rozvadovice, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města 
Litovel. 

 

27/2 předloženou finální verzi Smlouvy o dílo na publikaci Litovel – velké dějiny města uzavírané mezi městem Litovel 

a Univerzitou Palackého v Olomouci, ve které dochází k modifikaci některých ustanovení znění schváleného 
usnesením č. 7/37. 

 

28/2 Rozpočtové provizorium pro rok 2015 a jeho pravidla dle důvodové zprávy. 

 

 

 



Rada města Litovel nedoporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

11/2 1.  úplatný převod části parc.č.st. 95 zastavěná plocha a nádvoří, označené v GP č. 203-3.5/2014 zaměřujícího 

 autobusový záliv v Rozvadovicích, jako parc.č. 370 ostatní plocha/silnice o výměře 3 m2, vše v k.ú. 

 Rozvadovice, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Litovel. 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk   P o t u ž á k    Viktor  K o h o u t    

         starosta města               místostarosta města  
   

 

 

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

     


