
M ě s t o   L i t o v e l 

 
 

Výpis usnesení  
 
 

z 6. schůze Rady města Litovel, konané dne 8. ledna 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

140/6  uzavření Dodatku č. 10 Dohody o zapůjčování vozidel v majetku města Litovel, od 1. 1. 2015, mezi městem 

Litovel a Městským klubem Litovel, příspěvkovou organizací, v předloženém znění. 
 

141/6  uzavření Smlouvy o umístění zařízení mezi městem Litovel a panem T. T. D. z Teplic, jejímž předmětem je 

umístění a provoz kamerového bodu, v předloženém znění. 
 

142/6  předložený Plán činnosti prevence kriminality 2015 – 2018. 
 

143/6  předložený Program prevence kriminality 2015 a podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence 

kriminality 2015 včetně prioritního projektu a podmínek spolufinancování v žádosti obsaženého prioritního 

projektu z rozpočtu města Litovel na rok 2015. Současně rada města pověřuje Mgr. Lubomíra Brozu, manažera 

prevence kriminality, realizací tohoto programu. 
 

144/6 přesuny mezi položkami dle důvodové zprávy. 
 

145/6 celoroční povolení vstupu do lokality přírodního koupaliště Nová Ves pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého 

kraje, Požární stanici Litovel. 
 

146/6 podání žádosti o dotaci na rekonstrukci šaten v objektu Sokolovny. 
 

147/6 vydání bezplatných parkovacích karet pro rok 2015 dle přiloženého seznamu. 
  

 

Rada města Litovel: 
 

134/6 projednala žádost paní V. B. o odprodej domu č.p. 107 v Litovli, místní část Nasobůrky a postupuje tuto žádost  

k projednání zastupitelstvu města. 
 

135/6 bere na vědomí žádost pana J. Č. z Litovle o ukončení Nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 1537/5 

zahrada, o výměře 2 685 m2, v k.ú. Litovel, dle čl. V. smlouvy, dohodou k datu 31. 1. 2015 a současně schvaluje 

záměr zveřejnění pozemku parc.č. 1537/5 zahrada jako celku, v k.ú. Litovel, lokalita Komárov, o výměře 2 685 
m2 k pachtu, na dobu neurčitou, dle přílohy. 

 

136/6 1. bere na vědomí informaci o výsledku 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, 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 trvalý travní porost, 

o výměře 52 m2, vše v k.ú. Litovel, lokalita Komárov. 

2. souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu uvedených pozemků mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel  
v souladu s podmínkami zveřejnění pronájmu. Do smlouvy bude dále zapracována možnost výhledově 

vybudovat komplexní tenisový areál s kurty, včetně sociálního zázemí šaten. Návrh smlouvy bude předložen  

k projednání a schválení následně radě města. 
 

137/6 1. bere na vědomí skutečnost, že: 

a) nájemní smlouva ze dne 8. 6. 2012, uzavřená mezi městem Litovel a Loštickou lesní, s.r.o., na pronájem 

části pozemku parc.č. 856/42 v k.ú. Litovel, skončila k datu 31. 12. 2014. 
b) nájemní smlouva ze dne 30. 12. 2011, uzavřená mezi městem Litovel a Loštickou lesní, s.r.o., na pronájem 

pozemku parc.č.  856/5 v k.ú. Litovel, skončila k datu 31. 12. 2014. 

 2. schvaluje předložený návrh zveřejnění části pozemku parc.č. 856/42 lesní pozemek, v k.ú. Litovel, lokalita 

Pavlínka. Z celkové výměry pozemku 24 130 m2 se zveřejňuje 950 m2 a dále pozemek parc.č. 856/5 lesní 
pozemek, o celkové výměře 4 495 m2, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka. Oba pozemky se zveřejňují k pachtu – 

za účelem provozování pěstební činnosti v rámci lesní školky. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou do 31. 12. 2017 a výše pachtovného je 6 Kč/1 m2/rok. 
 

138/6 bere na vědomí výpověď pana M. V. a souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání  

v objektu č.p. 748 v Litovli, ul. Poděbradova, v řádné tříměsíční výpovědní lhůtě tj. ke dni 31. 3. 2015 a současně 

souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu těchto prostor sloužící podnikání. 
 



148/6 projednala žádost firmy AGP Projekční atelier s.r.o. Olomouc o odprodej pozemku v průmyslové zóně  

a doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr odprodeje pozemku parc.č. 56/20 v k.ú. Víska  
u Litovle za cenu 500 Kč/m2. 

 

149/6 bere na vědomí informace dTestu a souhlasí se spoluprací v oblasti spotřebitelského práva. 

 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

133/6 poskytnutí příspěvku na oplechování parapetů dvou oken kostela v Chudobíně náboženské obci CČSH. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

139/6 uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace k akci „Radniční Morava – řešení havarijního 

stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova“ mezi městem Litovel a společností 

GEOCENTRUM, spol. s r. o. Olomouc. 

 

 

 

 

 

 

  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. 

     


