
M ě s t o   L i t o v e l 

 
 

Výpis usnesení  
 
 

z 5. schůze Rady města Litovel, konané dne 18. prosince 2014 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

90/5  zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č. 1573/1 – vyhrazený prostor před radnicí na náměstí Přemysla Otakara 

v Litovli, za účelem provozování pravidelných čtvrtletních prodejních trhů v roce 2015, a to až po otevření 
náměstí Př. Otakara, za cenu pronájmu 15.000 Kč plus energie za jednu polovinu náměstí, za podmínky prodeje 

českých kvalitních výrobků. 
 

91/5   uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání  - Tři Dvory 73 mezi městem Litovel a panem P. D. 
z Haňovic, v předloženém znění. 

 

92/5  uzavření Smlouvy číslo Z_S14_12_8120047192 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie, která je podmiňující investicí stavby „Chudobín – oprava komunikace“ 

mezi městem Litovel a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, v předloženém znění. 
 

93/5   uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Zateplení fasády bytového domu č.p. 667 Litovel“ mezi městem 

Litovel a  Litovelskou stavební spol. s r.o., v předloženém znění. 
 

95/5   uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 131/2 zahrada, o výměře 5 205 m2, v k.ú. Myslechovice, 
mezi městem Litovel a paní M. N. z Myslechovic, v předloženém znění. Smlouva je na dobu neurčitou, s 

účinností od 1. 1. 2015, výše nájemného 0,10 Kč/1m2/rok, a za účelem vypásání trávy koňmi, včetně údržby 

celého pozemku, v předloženém znění. 
 

96/5  uzavření Dodatku č. 04 ke Smlouvě č. SML/08/38 o poskytování služeb mezi městem Litovel a společností 

.A.S.A. odpady Litovel s.r.o., v předloženém znění. 
 

97/5  uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města Litovel uvedených v této smlouvě v k.ú. Chudobín 
a Nová Ves, kdy je založeno právo stavebníka Olomouckého kraje,  zastoupeného Správou silnic Olomouckého 

kraje p.o., provést stavbu „Silnice II/373 Chudobín – směr Slavětín“, v předloženém znění. 
 

98/5 uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace opěrných stěn a lávky přes Radniční Moravu 
v Litovli“ mezi městem Litovel a společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o, v předloženém znění. 

 

99/5  uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace Třídvorky – I. etapa“ a „Cyklostezka Litovel – Tři 

Dvory“ mezi městem Litovel a společností GEOCENTRUM Olomouc, v předloženém znění. 
 

101/5  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě dílo na realizaci projektové dokumentace akce „Litovel – stavební úpravy 

mostu přes Nečíz na MK v ul. Komenského“ mezi městem Litovel a firmou MSS Projekt s.r.o. Praha, 

v předloženém znění. 
 

102/5 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem v Olomouci, v předloženém znění. 
Předmětem výpůjčky jsou historické předměty trvalé expozice Litovelská řemesla. 

 

104/5  rozpočtovou změnu č. 20/2014/RM. 
 

105/5  rozpočtovou změnu č. 21/2014/RM. 
 

106/5  rozpočtovou změnu č. 22/2014/RM. 
 

107/5  rozpočtovou změnu č. 23/2014/RM. 
 

108/5  rozpočtovou změnu č. 24/2014/RM. 
 

109/5  rozpočtovou změnu č. 25/2014/RM. 
 

110/5  rozpočtovou změnu č. 26/2014/RM. 
 

111/5  rozpočtovou změnu č. 27/2014/RM. 
 

112/5  přesuny mezi položkami dle důvodové zprávy. 
 

114/5  prodloužení termínu k umístění stánku na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v době od 27. 12. 2014 do 4. 1. 

2015 pro pana S. Š. z Olomouce, za účelem prodeje teplých nápojů – punče. Dne 31. 12. 2014 bude stánek 
uzavřen. 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). 
 



115/5 přesun v částkách účelově vázaných příspěvků MŠ Frištenského. 
 

116/5  předání dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 322.630 Kč, který byl pořízen z rozpočtu 
města, k hospodaření MŠ Gemerská od 1. ledna 2015. MŠ Gemerská bude o majetku účtovat. Seznam majetku je 

součástí smlouvy o předání majetku. 
 

117/5  předání dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 46.000 Kč, který byl pořízen z rozpočtu 
města, k hospodaření MŠ Frištenského od 1. ledna 2015. MŠ Frištenského bude o majetku účtovat. Seznam 

majetku je součástí smlouvy o předání majetku. 
 

118/5  předání dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 2.869.110 Kč, který byl pořízen z rozpočtu 
města, k hospodaření ZŠ Jungmannova od 1. ledna 2015. ZŠ Jungmannova bude o majetku účtovat. Seznam 

majetku je součástí smlouvy o předání majetku. 
 

120/5 odpisový plán na majetek, který byl svěřený Městskému klubu Litovel k hospodaření. Současně rada města 
souhlasí s přesunem částky 19.334 Kč z příspěvků do odpisů. 

 

121/5  změnu podmínek v účelově vázaných příspěvcích ZŠ Jungmannova. 
 

122/5  odpisový plán na majetek, který byl svěřený ZŠ Vítězná k hospodaření. 
 

123/5  čerpání částky 194.312 Kč z investičního fondu na úhradu instalace externích žaluzií. 
 

124/5  podání žádosti o dotaci na akci „Nová stálá expozice v Muzeu Litovel – od hracího strojku k modernímu 

gramofonu“ z „Programu kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015“. 
 

126/5  složení Komise pro investice a výstavbu: předseda: Ing. Ivo Višinka, členové: Petr Grofek, Ing. Rudolf Kmeco, 

Ing. Michal Knajbl, Ing. Radek Nepustil, Ing. Gabriel Ošťádal, Mgr. Mirko Spurník. 
 

128/5  složení Komise sociálně právní ochrany dětí: předsedkyně: MUDr. Alena Šromová, členové: Mgr. Martina 

Holadová, Mgr. Milena Jindrová, Ing. Helena Najmanová, PhD., Michaela Škulavíková, jednatel: Bc. Radim 
Sléha, DiS. 

 

129/5  předloženou náplň práce Komise SPOZ. 
 

132/5  uzavření Rámcové smlouvy na dodávky ropných produktů pro rok 2015 mezi městem Litovel a společností MJM 
Litovel a.s., v předloženém znění. 

 

Rada města Litovel: 
 

94/5  bude uplatňovat u projektanta smluvní sankci ve výši 5.000 Kč v souvislosti s realizovanou akcí „Zateplení 

fasády bytového domu Revoluční č.p. 667 Litovel“. 
 

113/5   ruší Odpisový plán města Litovel schválený 1. 3. 2012 usnesením č. 923/27 a současně schvaluje nový Odpisový 
plán. 

 

127/5  doplňuje složení Komise prevence kriminality a BESIP, a to o členku Mgr. Kamilu Dohnalovou. 
 

130/5  ruší své usnesení č. 2781/75 a nově schvaluje uzavření „Smlouvy o užívání zařízení vodárny – stavidla“ se 
společností Kimberly-Clark s.r.o. Praha, v předloženém znění, jejímž předmětem je, že:  

a) Kimberly-Clark s.r.o. poskytne městu finanční částku 500 000, jako příspěvek na pokrytí nákladů akce 

„Radniční Morava – odstranění sedimentů a revitalizace toku v úseku Smetanovy sady“ realizované městem, 

b) Kimberly-Clark s.r.o. umožní městu bezplatné užívání zařízení vodárny – stavidla, jež je součástí stavby č.p. 
868, která v jeho vlastnictví a to na dobu určitou do 31. 12. 2060, s čímž souvisí závazek města, jako uživatele, 

namísto vlastníka plnit povinnosti sjednané v této smlouvě, zejména pak na své náklady udržovat a čistit tok v 

celé oblasti vzdutí hladiny způsobené předmětem smlouvy a taktéž na své náklady udržovat předmět smlouvy 
v řádném stavu. 

 

131/5 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 15. 12. 2014, schvaluje předložené návrhy a pronájmy, 

včetně následného uzavření smluv o pronájmu bytu a kauci na byt. 

 

Rada města Litovel bere na vědomí: 
 

119/5 zvolené zástupce za pedagogy a zvolené zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků do školské rady ZŠ 

Vítězná. 
 

125/5 informace ze 74. schůzky samosprávy Seniorklubu ze dne 8. 12. 2014 a z jednání Komise prevence kriminality  

a BESIP ze dne 8. 12. 2014. 
 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

100/5 uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci technicko-společenského objektu v Chudobíně mezi městem 

Litovel a firmou OFC spol. s r.o. Ludkovice, v předloženém znění. 



103/5 uzavření Dodatku ke Smlouvě o auditu příspěvkových organizací mezi městem Litovel a Ing. Viktorem Vorlem, 

v předloženém znění. 

 

 

 

 

 

 

 

  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. 

     


