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Výpis usnesení  
 
 

ze 7. schůze Rady města Litovel, konané dne 29. ledna 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

153/7  schvaluje ukončení Nájemní smlouvy, uzavřené dne 6. 4. 2006 mezi městem Litovel a panem F. T. z Litovle, na 

pronájem části pozemku parc.č. 1638/15, o výměře 200 m2, dle čl. V. smlouvy, z důvodu odprodeje pronajímané 
části pozemku. Na pronajaté části pozemku se nachází malá stavba, která je dle čestného prohlášení majetkem 

nájemce. 
 

154/7  ukončení Nájemní smlouvy (SML/13/248), uzavřené dne 12. 8. 2013 mezi městem Litovel a paní H. H. z 
Červenky, na pronájem pozemku parc.č. 40/5 o výměře 167 m2, v k.ú. Chořelice, dle čl. V. smlouvy dohodou 

k datu 28. 2. 2015. Současně rada města souhlasí se záměrem zveřejnění tohoto pozemku k pachtu, na dobu 

neurčitou, za pachtovné 2 Kč/1m2/rok. 
 

156/7  schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy na část pozemku parc.č. 1505/18 orná půda, o výměře 14 000 m2, z 
celkové výměry pozemku 14 824 m2, v k.ú. Litovel, k zemědělské činnosti, mezi městem Litovel a panem V. K. z 

Litovle, v předloženém znění. 
 

157/7  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi městem Litovel, jako povinným 
a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, jako oprávněnou, pro umístění a provozování kabelu NN 

vybudovaného v rámci stavby „Návštěvnické středisko – Dům přírody Litovelského Pomoraví – objekt Šargoun 

Litovel“ a uloženého do pozemků parc.č. 858/7 trvalý travní porost a parc.č. 1616/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v k.ú. Litovel, jejíž rozsah byl vymezen geometrickým plánem čís. 2560-238/2014 s tím, že 

veškeré náklady se zřízením ponese oprávněný. Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla sjednána ve 

smlouvě o budoucí smlouvě č. 10/50 na částku 100 Kč/m a činí včetně DPH 989 Kč. 
 

158/7  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu 

mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., jako oprávněnou, pro budoucí umístění a 

provozování kabelu NN, budovaného v rámci stavby s názvem „Litovel, Zahradní, zahrádky III nové - NNk“, 

uložené v pozemku parc.č. 1689/2 ostatní plocha/komunikace v k.ú. Litovel, 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. 100 Kč/m, ovšem minimálně 

3.000 Kč. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

159/7  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi RWE GasNet, s.r.o., jako investorem stavby „Rekonstrukce 

NTL MS Litovel, ul. nám. Svobody - přeložka plynovodní přípojky pro objekt č.p. 821 (REKO NTL Litovel, 

Třebízského)“ a vlastníky jednotek v domě Litovel č.p. 799, nám. Svobody, na pozemku parc.č.st. 16/1, v němž 
město Litovel vlastní nebytový prostor č. 779/24 s podílem na společných částech domu a podílem na pozemku 

parc.č. st. 16/1 o velikosti 671/16403. Rozsah stavby byl vymezen geometrickým plánem 2448-320/2012 ze dne 

4. 11. 2013 s tím, že veškeré náklady ponese oprávněný. Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla 

stanovena znaleckým posudkem na částku 1.738 Kč, tj 2.103 Kč včetně DPH. 
 

160/7  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu 

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-12-8016333/1 s názvem „Litovel, Palackého, RD, O. - 
NNk“, uložené v pozemcích parc.č. st. 434/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1828 ostatní plocha/jiná plocha, 

vše  v k.ú. Litovel,  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. 200 Kč/m, ovšem minimálně 5.000 Kč. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v 

zákonné výši. 
 

161/7  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu 

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-12-8016270 s názvem „Myslechovice RD Š. – připoj. 

do 50 m NNk“, uložené v pozemcích parc.č. 414 ostatní plocha/jiná plocha a parc.č. 356 ostatní 

plocha/komunikace, vše v k.ú. Myslechovice, 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. 

 



162/7  uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu“ 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-12-8009880s názvem „Litovel Staroměstské nám. 

Janáčková - NNk“, uložené v pozemku parc.č. 1577/15 –ostatní plocha v k.ú. Litovel, jehož rozsah bude vymezen 

geometrickým plánem s tím, že veškeré náklady ponese oprávněný. Výše náhrady je s ohledem na minimální 
rozsah břemene sjednána na návrh oprávněného ve výši 1.000,- Kč. K takto zjištěné náhradě bude připočtena 

DPH v zákonné výši. 
 

163/7  uzavření Dohod o ceně tepla pro rok 2015 mezi městem Litovel a Městskou teplárenskou společností a.s. Litovel 
pro tato odběrná místa: bytový dům č.p. 755 (Smlouva MTS 91/04), budova MěÚ (Smlouva MTS 81/04), 

Městská knihovna (Smlouva MTS 75/03), MěÚ – domovní kotelny (Smlouva MTS 13), ML – pověřený úřad 

(Smlouva MTS 67/03), Muzeum Litovel (Smlouva 90/04), ML – poliklinika (Smlouva MTS 20/99), požární 

zbrojnice (Smlouva MTS 76/03). 
 

164/7 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu pod označením „SAP: 71010-007783; 

název stavby VPI Litovel, Gemerská, 1 et. Regenerace“ mezi městem Litovel a budoucím oprávněným O2 Czech 

Republic a.s. Praha, zastoupeným společností multiNET Olomouc, v předloženém znění. 
 

165/7 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Římskokatolickou farností Chudobín a vypůjčitelem městem 

Litovel o užívání pozemku ke stanovenému účelu, tj. k provozování pohřebiště v předloženém znění. 
 

166/7 uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Litovel a BM asistent s.r.o. v celkové výši 30.250 Kč vč. DPH na 
administrátora zadávacího řízení na zhotovitele projektu „Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Litovel“ 

spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu (IOP), v předloženém znění. 
 

167/7 uzavření Dodatku č. 12 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 mezi městem Litovel a 
příspěvkovou organizací TS Litovel, v předloženém znění. Jedná se o specifikaci nájmů pro 2. pololetí roku 2014. 

 

168/7 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/13/102 na akci „Změna č.1b Územního plánu Litovel“ mezi 

městem Litovel a zhotovitelem Atelier URBI spol. s r.o. Brno, v předloženém znění. 
 

174/7 1. podání kompletní žádosti o poskytnutí příspěvku vč. příloh na projekt „Litovel, Nasobůrky – stavební úpravy 

silnice III/3733“ na Olomoucký kraj v rámci „Programu podpory realizace tzv. nízkonákladových dopravně 

inženýrských opatření pro zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce 2015“, 

2. spolufinancování projektu „Litovel, Nasobůrky – stavební úpravy silnice III/3733“ z rozpočtu města Litovel 
tak, aby spolu s poskytnutým příspěvkem bylo finančně kryto 100 % nákladů projektu. 

 

176/7 přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ Vítězná za rok 2013 do rezervního fondu organizace. Rada města 

současně schvaluje účetní operace dle přílohy. 
 

178/7 použití znaku města Litovel v bakalářské práci pana P. H. 
 

179/7 výroční zprávu za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 
 

181/7 příspěvkové organizaci Technické služby Litovel předložený odpisový plán na nový prostředek – univerzální 

zametací stroj. 
 

182/7 příspěvkové organizaci Technické služby Litovel nový odpisový plán na rok 2015. 
 

183/7 složení Komise pro dopravu: předseda: Mgr. Blahoslav Papajk, členové: Mgr. Lubomír Broza, pan Miloslav 

Číhal, Ing. Pavel Filípek, Ing. Rudolf Kmeco, pan Alexandr Kučera, pan Jaroslav Skála, pan Pavel Štěpánek, pan 

Jiří Vaněk. 
 

184/7 složení Komise sociální a zdravotní: předsedkyně: Ing. Ludmila Zavadilová, členové: MUDr. Ondřej Bolek, Mgr. 

Ivana Gregušová, pan Jakub Livanský, pan Kamil Veselý, Mgr. Josef Piska, Mgr. Pavel Procházka, Ing. František 

Smékal, Mgr. Mirko Spurník, jednatelka: Zuzana Rozehnalová 
  
 

Rada města Litovel bere na vědomí: 
 

169/7 zrušení výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky akce „Radniční Morava – odstranění sedimentů a 

revitalizace toku v úseku Smetanovy sady“. 
 

175/7 na základě schválených „Pravidel o provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku města“ předloženou 

zprávu likvidační komise. 
 

177//7 informace o vyúčtování příspěvku pro příspěvkovou organizaci Městský klub Litovel na akci Vánoce na náměstí. 
 

180/7 o provozování ubytovny města Litovel a ukládá provozovateli nadále neubytovávat nové osoby a ve spolupráci s 

OBH řešit ukončení ubytování pro stávající ubytované osoby, a to do 30. 6. 2015. Do 30. 3. 2015 bude předána 

radě města zpráva o vývoji situace. 



186/7 informace z jednání Bytové komise ze dne 26. 1. 2015, schvaluje předložené návrhy a pronájmy, včetně 

následného uzavření smluv o pronájmu bytu a kauci na byt. 

 
 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

155/7 uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1573/1,vyhrazený prostor před radnicí v Litovli, za 

účelem provozování čtyř prodejních trhů v roce 2015. 
 

172/7 s výstavbou nového dětského hřiště na pozemku parc.č. 395/2 v k.ú. Litovel, sídliště Novosady a nesouhlasí se 
zařazením částky 600.000 Kč do rozpočtu města pro rok 2015 na vybudování tohoto dětského hřiště. Současně 

rada města ukládá odboru MHaSI zpracovat a předložit radě města návrh umístění herních prvků v omezeném 

počtu (bez závislosti na dopadové plochy) v této lokalitě. 
 

173/7 podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR – rozvoj cestovního ruchu, výstavba odpočívadel podél 
turistických tras, zvyšujících atraktivitu cyklostezek v termínu do 12. 2. 2015. 

 

185/7 připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2015. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

150/7 odprodej pozemku parc.č. st. 83, jehož součástí je rodinný dům Myslechovice č.p. 60 a pozemku parc.č. 77/1 orná 
půda, vše v k.ú. Myslechovice, s příslušenstvím a součástmi popsanými ve znaleckém posudku, na jehož základě 

byla stanovena kupní cena, do společného jmění manželů J. a M. L. za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Kupující ponesou veškeré náklady s převodem spojené, mimo daně z nabytí nemovitých věc. 
 

151/7 odkoupení pozemku parc.č. 404/3 ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 1202 m2, v k.ú. Litovel za cenu 

650 Kč/m2 s tím, že v letošním roce bude uzavřena kupní smlouva a uhrazena polovina sjednané kupní ceny a z 

rozpočtu města na rok 2016 druhá polovina sjednané kupní ceny. Kupující ponese náklady spojené s převodem a 
bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. 

 

152/7 revokovat jeho usnesení č. 4a/26 ze dne 27. 6. 2013 a místo původního prodávajícího části pozemku parc.č. 

223/106 orná půda v k.ú. Chudobín schválit výkup oddělené části pozemku tohoto pozemku nově označené jako 
parc.č. 223/144 orná půda o výměře 34 m2, v k.ú. Chudobín, zastavěné autobusovou zastávkou, od nového 

vlastníka tohoto pozemku firmy TARCU 2190 s.r.o. z Olomouce za původně sjednanou cenu. 
 

170/7 uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a ČR – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. 

Předmětem daru je přívěs pro ropné havárie s vestavbou v hodnotě 150.000 Kč. 
 

171/7 poskytnout z rozpočtu pro rok 2015 panu J. K. z Bílska příspěvek ve výši 40.000 Kč na úhradu všech nákladů 

souvisejících se zřízením venkovní části kanalizační přípojky k rodinnému domu v Březovém na pozemku parc.č. 

345. 
 

187/7 1. zahrnutí do rozpočtu města Litovel od roku 2015 částku nejméně 3 mil Kč na výkup pozemků pro stavbu 

„Morava, Litovel – Protipovodňová opatření, I. etapa“.  

2. zajištění odborné organizaci, která za město Litovel provede výkupy pozemků. 

 

 

 

  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. 

     


