
M ě s t o   L i t o v e l 

 
 

Výpis usnesení  
 
 

ze 4. schůze Rady města Litovel, konané dne 4. prosince 2014 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

52/4 uzavření Smlouvy číslo VPI/MS/2014/00116 o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, které jsou 

podmiňující investicí stavby Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – Gemerská 1. etapa, 
mezi městem Litovel a společností O2 Czech Republic a.s. Praha, v předloženém znění. 

 

54/4 zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu areálu u přírodního koupaliště v Nové Vsi v termínu od 5. 12. 2014 do 

28. 2. 2015. 
 

55/4 uzavření Pachtovní smlouvy mezi městem Litovel a Ing. M. K. z Bruntálu, jejímž předmětem je pacht části 

 pozemku parc.č. 331/2 ostatní plocha/ostatní komunikace, v k.ú. Nová Ves u Litovle, k rekreačnímu zahrádkaření,  

na dobu neurčitou, v předloženém znění. 
 

57/4 uzavření Příkazní smlouvy o výkonu stavebního dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby 
„Kompostárna – Litovel“ mezi městem Litovel a společností GEOtest a.s. Brno, v předloženém znění. 

 

58/4 uzavření Smlouvy o dílo o autorském dozoru projektanta při realizaci stavby „Kompostárna – Litovel“ mezi 

městem Litovel a společností .A.S.A. spol. s r.o. Brno, v předloženém znění. 
 

59/4 uzavření Příkazní smlouvy pro administraci veřejné zakázky „Stavební úpravy objektů 776 a 777 v Litovli – 

projektová dokumentace“ mezi městem Litovel a firmu Osigeno s.r.o. Vikýřovice, v předloženém znění. 
 

60/4 uzavření Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je věžní hodinový stroj, mezi městem Litovel a Vlastivědným 
muzeem v Olomouci, v předloženém znění. 

 

61/4 uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným 

a ČEZ Distribuce, a.s., jako oprávněnou, pro budoucí umístění a provozování kabelu NN, budovaného v rámci 
stavby č. IP-12-8009901/1 s názvem „Rozvadovice, RD, N. – připojení, NNk“, uložené v pozemku parc.č. 315 

ostatní plocha/komunikace v k.ú. Rozvadovice, jejíž rozsah bude vymezen geometrickým plánem s tím, že veškeré 

náklady ponese oprávněný. Výše náhrady za zřízení věcného břemene bude stanovena dle sazebníku schváleného 
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. 
 

62/4 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-12-8014003 
s názvem „Březové, RD, K. - přípojka do 50m, NNk“, uložené v pozemku parc.č. 258/12 tr.tr.por. v k.ú. Unčovice, 

jejíž rozsah je vymezen v geometrickém plánu č. 519-41/2014, ze dne 6. 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. 

 

63/4 uzavření předložené Smlouvy o prodeji zeminy mezi městem Litovel, jako prodávajícím a firmou SITA CZ a.s., 

jako kupující, která se týká odprodeje pro město nepotřebné zeminy deponované v lokalitě průmyslové zóny 
Nasobůrky, a to v množství vycházejícím z potřeb kupujícího až do celkového objemu 32 tisíc tun. 

 

64/4 1. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo SML/12/119 na akci „Obnova části městských hradeb v ul.  

  Jungmannova – dokončení úseku C-D“ se stavební spol. Vymětal s.r.o., v předloženém znění; 
 2. podání žádosti o dotaci na akci „Obnova části městských hradeb v ul. Jungmannova – dokončení úseku  

  C-D“ z „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok  

  2015“ Ministerstva kultury ČR; 

 3. podání žádosti o dotaci na akci „Obnova části městských hradeb v ul. Jungmannova – dokončení úseku  
   C-D“ z „Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015“. 
 

65/4 uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených s akcí Vánoce na náměstí 

v Litovli mezi městem Litovel a příspěvkovou organizací Městský klub v předloženém znění. 
 

66/4 žádost SDH Myslechovice a souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3.000 Kč na pokrytí nákladů 

spojených s organizačním zajištěním Mikulášské besídky pro děti, která se koná dne 6. 12. 2014. Současně rada 

města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Litovel a SDH Myslechovice, 
v předloženém znění. 

 



67/4 žádost Klubu rodičů a přátel školy v Nasobůrkách a souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3.000 Kč na 

organizační zajištění dětského maškarního dne, který se koná 10. 1. 2015. Současně rada města schvaluje uzavření 
Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Litovel a Klubem rodičů a přátel školy v Nasobůrkách, 

v předloženém znění. 
 

68/4 rozpočtovou změnu č. 18/2014/RM. 
 

69/4 rozpočtovou změnu č. 19/2014/RM. 
 

71/4 přesuny mezi položkami dle důvodové zprávy. 
 

73/4 likvidací oplocení hřiště na pozemku parc.č. 105/6 v k.ú. Litovel a současně souhlasí s tím, že příjem z prodeje 
materiálu bude příjmem ZŠ Jungmannova. 

 

74/4 odpis pohledávky ve výši 1.463 Kč za paní A. S. z Litovle. 
 

75/4 jednorázovou odměnou pro ředitele škol podle pokynů k rozvojovému programu ÚZ 33 051. 
 

76/4 navržené odměny pro ředitele školských zařízení. 
 

80/4 předloženou změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace Technické služby Litovel. 
 

81/4 zřízení Komise sociální a zdravotní a její předsedkyni Ing. Ludmilu Zavadilovou. 
 

82/4 složení Bytové komise: předseda: Viktor Kohout, členové: Mgr. Lenka Fišrová, Bc. Marta Moťková, paní Jarmila 
Rozsypalová, pan Petr Šrůtek, pan Jiří Zendulka, jednatelka: paní Alena Pekařová. 

 

83/4 schvaluje složení Komise prevence kriminality a BESIP: předsedkyně: Ing. Ludmila Zavadilová, členové: Ing. 

Martin Benešl, Mgr. Lubomír Grézl, pan Vladimír Lakomý, pan Ondřej Vespalec, paní Hedvika Weberová, DiS., 
jednatel: Mgr. Lubomír Broza. 

 

85/4 schvaluje složení Komise Fondu rozvoje bydlení: Předseda: pan Viktor Kohout, členové: JUDr. Marta Dědková, 

Ing. Jaromír Kolář, pan Miroslav Skácel, Ing. Radovan Vašíček, jednatelka: Bc. Dita Štefánková. 
 

87/4 zřízení Komise pro investice a výstavbu a jejího předsedu Ing. Ivo Višinku. 
 

89/4 uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové dohodě číslo VS/328412 uzavřené mezi městem Litovel a O2 Czech Republic, 

a.s., v předloženém znění. 
 

 

Rada města Litovel: 
 

51/4 jmenuje tyto členy školských rad: do školské rady ZŠ Vítězná: Bc. Zdeněk Jančí, Petr Šrůtek; do školské rady ZŠ 

Jungmannova: Milada Helekalová, Ing. Radovan Vašíček; do školské rady ZŠ Nasobůrky: Ing. Radomír Havlíček, 
Mgr. Robert Najman. 

 

78/4 stanovuje prodejní cenu sošek Gustava Frištenského na 230 Kč. 
 

84/4 ruší část svého usnesení č. 1/1 týkající se zřízení Komise školství, kultury a sbor pro občanské záležitosti a nově 
schvaluje zřízení pouze Komise SPOZ a schvaluje její složení: předseda: Bc. Zdeněk Jančí, členky: Mgr. Simona 

Čapáková, paní Libuše Grohmanová, paní Jana Hornová, paní Ludmila Klaclová, paní Karla Křesalová, paní Marie 

Kýrová a paní Danuše Otáhalová, jednatelka: paní Petra Robenková. 
 

86/4 ruší své usnesení č. 5/1 a nově schvaluje zřízení Komise pro dopravu a jejího předsedu Mgr. Blahoslava Papajka. 

 

 

Rada města Litovel bere na vědomí: 
 

56/4 že záměr pronájmu prostoru sloužící podnikání v Litovli – místní část Tři Dvory 73 byl zveřejněn 1. 12. 2014. 
 

77/4 výroční zprávu ZŠ Nasobůrky za školní rok 2013/2014. 
 

88/4 na vědomí informace o prodloužení VZ o dalších 72 dnů na pojištění majetku města a spolupojištěných subjektů. 
 

 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

53/4 odprodej  pozemku parc.č. 291/11 orná půda, o výměře 797 m2, v k.ú. Litovel, p. M. K. z Litovle. Odprodej 
stavební parcely bude uskutečněn dle podmínek schválených ZML. 

 

70/4 rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 
 

72/4 1. poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení paní L. Z. z Litovle, ve výši 90.000 Kč, dle titulu č. 6,  

výměna oken a vchodových dveří, úrok 3 %, splatnost 5 let; 

2. výjimku ze zásad FRB, na základě které budou finanční prostředky zaslány přímo na účet žadatelky.  



Rada města Litovel nedoporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

79/4  pořízení změny č. 4 Územního plánu Litovel dle požadavku p. K. L. z Litovle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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. 

     


