
M ě s t o   L i t o v e l 

 
 

Výpis usnesení  
 
 

z 9. schůze Rady města Litovel, konané dne 12. března 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

209/9  zveřejnění záměru prodeje pozemků: parc.č. st. 2931 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 a parc.č. st. 2939 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, vše v k.ú. Litovel, na kterých jsou umístěny trafostanice ve vlastnictví 
ČEZ Distribuce, a.s. Cena nabízených pozemků byla rozhodnutím rady města stanovena na 1000 Kč/m2. 

 

210/9  zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 642 ostatní komunikace, o výměře cca 16 m2, v k.ú. Unčovice 

a doporučuje zastupitelstvu města Litovel část pozemku odprodat. Cena pozemku dle zásad ZML 150 Kč/m2. 
 

213/9  zveřejnění záměru snížení výše nájemného ze současných 200.000 Kč za jeden rok trvání nájmu na nově 

navržených 140.000 Kč za jeden rok trvání nájmu v objektu  č.p. 762 v Litovli, nám. Přemysla Otakara, č.or. 3. 

Snížení výše nájemného bude od 1. 7. 2015. 
 

215/9  uzavření Smlouvy o nájmu 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, dále pozemku St. 2 910, 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. Smlouva 
se uzavírá mezi městem Litovel, jako pronajímatelem a TJ Tatran Litovel, jako nájemcem v souladu  

s podmínkami zveřejnění pronájmu, na dobu neurčitou, za roční nájemné 8.000 Kč. 
 

216/9  znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 22.000 Kč mezi městem Litovel a TJ Sokol Unčovice na 
opravu a údržbu sportovního areálu a činnost tělovýchovné jednoty v roce 2015. 

 

217/9  znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 19.650 Kč mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel na 

náklady spojené s pořádáním turnaje Mini Cup v roce 2015. 
 

218/9  znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Litovel a AMK Litovel – 20.000 

Kč na úhradu nákladů spojených s údržbou superkrosového areálu a 10.000 Kč na činnost v roce 2015. 
 

219/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Litovel a panem R. P. na 
sportovní činnost v roce 2015. 

 

220/9 schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč mezi městem Litovel a Odborným 

léčebným ústavem Paseka na vybavení ústavu v roce 2015. 
 

221/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Litovel a Římskokatolickou 

farností Litovel na mzdové náklady pro průvodce v kapli sv. Jiří v roce 2015. 
 

222/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Litovel a Římskokatolickou 

farností Litovel na pořízení bezpečnostních mříží v kostele sv. Filipa a Jakuba v roce 2015. 
 

223/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Litovel a Společností Podané ruce 

o.p.s. na činnost společnosti v roce 2015. 
 

224/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Litovel a Senzakordem na činnost 
pěveckého sboru v roce 2015. 

 

225/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Litovel a Muzejní společností 

Litovelska na činnost společnosti v roce 2015. 
 

226/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Litovel a Klubem litovelského 

pétanque na činnost klubu v roce 2015. 
 

227/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Litovel a Hanáckým pétanque 
klubem na činnost klubu v roce 2015, v předloženém znění. 

 

228/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Litovel a Českým svazem 

chovatelů ZO Litovel na výstavní činnost v roce 2015. 
 

229/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže 

Litovel na pronájmy sportovišť a příspěvek na činnost v roce 2015. 
 

230/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Litovel a Českým kynologickým 
svazem, základní kynologickou organizací na činnost organizace a údržbu areálu v roce 2015 



231/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Litovel a Českým zahrádkářským 

svazem, ZO Litovel na opravu klubovny a výstavní činnost v roce 2015. 
 

232/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Litovel a Rodičovským sdružením 

při ZŠ Jungmannova na organizační zajištění dětského dne „Minitoulky“ v roce 2015. 
 

233/9 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Litovel a Domovem se zvláštním 
režimem Bílsko, o.p.s. na provoz obecně prospěšné společnosti v roce 2015. 

 

245/9 schvaluje uzavření „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 NNK, budovaných  
v rámci stavby s názvem „IV-12-8010424,  Tři Dvory u Litovle, zahrádky – nové NNK“, uložené v pozemcích: 

parc.č. 196/1 ostatní plocha/sportoviště, parc.č. 210 ostatní plocha/komunikace  a parc.č. 298 ostatní 

plocha/komunikace, vše v k.ú. Tři Dvory u Litovle, předpokládaná 163 m, bude přesně zaměřena GP po 
dokončení stavby. Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla stanovena dle sazebníku schváleného na  

4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 50 Kč/m + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením 

věcného břemene ponese oprávněný. 
 

246/9 uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., jako 
oprávněnou, pro umístění a provozování NNK, vybudovaných v rámci stavby s názvem „Litovel, Wolkerova, 

Nová, Kosmonautů – NNk, č. IE-12-8002442“, uložené v pozemcích: parc.č. 287/3 ostatní plocha, parc.č. 287/8 

ostatní plocha, parc.č. 287/10 ostatní plocha, parc.č. 287/11 ostatní plocha, parc.č. 288/1 zahrada, parc.č. 856/7 
ostatní plocha, parc.č. 856/34 ostatní plocha, parc.č. 856/35 trvalý travní porost, parc.č. 856/62 zahrada, parc.č. 

1578/1 ostatní plocha, parc.č. 1811/1 ostatní plocha, parc.č. 1811/2 ostatní plocha, parc.č. 1811/9 ostatní plocha, 

parc.č. 1811/10 ostatní plocha, parc.č. 1811/11 ostatní plocha, parc.č. 1811/12 ostatní plocha a parc.č. 1811/15 
ostatní plocha, vše v k.ú. Litovel, která byla zaměřena GP č. 2481-492/2013, dle kterého je délka kabelu 978 m. 

Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla sjednána ve Smlouvě o budoucí smlouvě č. SML/10/2010 ze dne 

13. 9. 2010, na částku 100 Kč/m + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene 

ponese oprávněný. 
 

247/9 schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě“ mezi 

městem Litovel, jako investorem a budoucím oprávněným a ČR – Státním pozemkovým úřadem, jako budoucím 

povinným a vlastníkem pozemku parc.č. 1609/2 ostatní plocha/ostatní komunikace, v k.ú. Litovel, dotčeného 
stavbou „Litovel, Šargounská ulice, výstavba stoky AI-1 - kanalizační řad pro veřejnou potřebu“. Rozsah stavby 

bude vymezen geometrickým plánem po jejím dokončení s tím, že veškeré náklady se zřízení ponese oprávněný. 

Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla sjednána ve výši 6.750 Kč. 
 

248/9 schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Dětřichov, odbočka z VN80-VNv“ pro umístění nových 

betonových podpěr výměnou za stávající dřevěné podpěry na pozemku parc.č. 336 vodní plocha, v k.ú. Tři Dvory 

u Litovle, který je ve vlastnictví města Litovel, mezi městem Litovel a ČEZ Distribuce a.s., v předloženém znění. 
 

249/9 uzavření Plánovací smlouvy zajišťující prodloužení kanalizační stoky N.1.1 na pozemku parc.č. 56/23 v k.ú. 

Nasobůrky, nezbytné pro stavbu rodinného domu žadatele p. M. M. na tomto pozemku, mezi městem Litovel  

a p. M. M., v předloženém znění. 
 

250/9 1. změnové listy č. 1 – 7 na akci „Litovel – napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska  
a Chudobín na kanalizaci“ spolufinancovanou z OPŽP. Dle předložených změnových listů činí výše 

víceprací bez DPH 1.631.472,64 Kč, výše méněprací bez DPH 1.234.193,17 Kč. 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/14/165 mezi městem Litovel a Vodohospodářské stavby, 
s.r.o., vedoucím společníkem „Společnosti pro VZ Litovel“ na akci „Litovel – napojení místních částí 

Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín na kanalizaci“ spolufinancovanou z OPŽP,  

v předloženém znění. 
 

255/9 přijetí dotace na realizaci akce „Výstavba kompostárny, Litovel“ spolufinancované z Operačního programu 

Životní prostředí. 
 

267/9 v případě krizových událostí, vzniku mimořádných událostí, havárií, krizových a povodňových stavů, které 

spadají do působnosti tajemníka krizového štábu a povodňové komise, kdy nebude možné telefonické spojení  
s tajemníkem krizového štábu a povodňové komise, výjezdy ostatních zaměstnanců Městské policie Litovel, 

mimo katastrální území města Litovel, do obce Červenka, kde budou osobně informovat tajemníka krizového 

štábu a povodňové komise o vzniklé situaci. 
 

269/9 hospodářský výsledek Technických služeb Litovel za rok 2014 a schvaluje jeho rozdělení dle návrhu. 
 

272/9 nákup traktorové sekačky pro Technické služby Litovel. 
 

278/9 užívání znaku města na propagačních materiálech Turistického informačního centra Litovel. 
 

279/9 předložený Provozní a bezpečnostní řád radniční věže včetně návrhu ceníku, s platností od 1. 4. 2015. 



280/9 rozpis částky schváleného reprefondu pro rok 2015 dle předloženého návrhu. V případě nedostatečné výše u 

rozepsaných položek je možné provedení přesunu. 
 

281/9 přijetí dotace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Rozvoj technologické infrastruktury ICT města 

Litovel“ spolufinancované z Integrovaného operačního programu (IOP). 

 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

207/9 vyhotovení „Bezpečnostní inspekce“ úseku silnice II/373 u Savína pro možnost vyjednání snížení rychlosti 

motorových vozidel u Policie ČR-DI. 
 

253/9 zřízení nového vjezdu v ul. Čihadlo v Litovli k novostavbě rodinného domu v celkové šíři 7,50 m dle návrhu. 

Vjezd je možný v šíři max. 4,0 m. 

 

Rada města Litovel: 
 

214/9 bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Litovel a paní Z. Š. na pronájem části 
pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6, o výměře 230 m2, k datu 31. 3. 2015, z důvodu odstěhování nájemce. Současně 

rada města schvaluje zveřejnění části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6, o výměře 230 m2, v k.ú. Litovel, lokalita 

Javoříčská, k pachtu (pěstování zemědělských plodin), na dobu neurčitou, za roční nájemné 2 Kč/m2/rok. 
 

234/9 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litovel ve výši 2.310.000 Kč na zabezpečení přípravy a činnosti  

v oficiálních mistrovských soutěžích a zabezpečení provozuschopnosti sportovního areálu a údržby hřišť pro TJ 

Tatran Litovel. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit znění a uzavření 
Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel pro TJ Tatran Litovel. 

 

235/9 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litovel ve výši 330.000 Kč na zajištění sportovní činnosti 

tělovýchovné jednoty v roce 2015 pro TJ Vodní sporty Litovel. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu 
města projednat a schválit znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel 

pro TJ Vodní sporty Litovel. 
 

236/9 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litovel ve výši 176.000 Kč na pronájem sportovišť, činnost oddílů 

mládeže a činnost divadelního odboru v roce 2015 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Litovel. Rada města současně 
doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace  

z rozpočtu města Litovel pro Tělocvičnou jednotu Sokol Litovel. 
 

237/9 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litovel ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost oddílu v roce 2015 
pro DHK Litovel. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit znění a uzavření 

Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel pro DHK Litovel. 
 

238/9 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litovel ve výši 66.000 Kč na činnost jezdeckého klubu v roce 2015 
pro Hanácký jezdecký klub Litovel o.s. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit 

znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel pro Hanácký jezdecký klub 

Litovel o.s. 
 

239/9 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litovel ve výši 500.000 Kč na účast družstva mužů oddílu házené  

v extraligové soutěži ČSH v roce 2015. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit 

znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel pro Tělovýchovnou jednotu 

TATRAN LITOVEL. 
 

240/9 poskytnutí dotace z rozpočtu města Litovel ve výši 100.000 Kč na zajištění sportovní soutěže BOBR CUP 2015  

v říjnu 2015. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit znění a uzavření Smlouvy 

o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel pro TJ Vodní sporty Litovel. 
 

241/9 poskytnutí dotace z rozpočtu města Litovel ve výši 250.000 Kč na provozní náklady pečovatelské služby Charity 

Šternberk, střediska Litovel v roce 2015. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města projednat  

a schválit znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel pro Charitu 
Šternberk, středisko Litovel. 

 

242/9 poskytnutí dotace z rozpočtu města Litovel ve výši 100.000 Kč na provozní náklady Mateřského centra Rybička  

v roce 2015. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit znění a uzavření Smlouvy 
o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel pro Charitu Šternberk, středisko Litovel. 

 

243/9 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litovel ve výši 70.000 Kč na činnost souboru a nákup krojů v roce 

2015. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit znění a uzavření Smlouvy  

o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel pro folklorní soubor HANAČKA.  
 

244/9 revokuje své usnesení č. 2540/69 ze 5. 6. 2014 a nově schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene“ mezi městem Litovel, jako povinným a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, jako 



oprávněným, o umístění a provozování plynárenského zařízení (STL plynovodu DN 50, ID 1490257)  

v pozemcích parc.č. 56/19 orná půda a parc.č. 98/1 ostatní plocha , v k.ú. Víska u Litovle, zapsaných v KN jako 
vlastnictví Města Litovel, za jehož uložení bude sjednána náhrada stanovená rozhodnutím města. Náklady spojené 

vkladem práv do KN ponese oprávněný. 
 

251/9 revokuje své usnesení č. 165/7 a nově schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Římskokatolickou 
farností Chudobín a vypůjčitelem městem Litovel o užívání pozemku ke stanovenému účelu, tj. k provozování 

pohřebiště na dobu určitou 99 let, v předloženém znění. 
 

256/9 bere na vědomí předloženou inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Litovel za 
rok 2014. 

 

257/9 bere na vědomí informaci o hodnotách parametru SIMU města Litovel k 31. 12. 2014 (celková likvidita 3,06, 

podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 26,74%). 
 

259/9 bere na vědomí, že výsledek hospodaření MŠ G. Frištenského v roce 2014 byl 108.745,35 Kč v hlavní činnosti, 

hospodářskou činnost organizace neprovozovala. Rada města bere na vědomí, že organizace v souladu se 

zásadami o poskytnutí ÚVP vrátila do rozpočtu města 50.853,56 Kč a stejnou částku převede do svého rezervního 

fondu a souhlasí s převedením zbývajících 7.048,24 Kč do rezervního fondu organizace. Rada města schvaluje 
roční závěrku Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové organizace. 

 

260/9 bere na vědomí, že výsledek hospodaření MŠ Gemerská v roce 2014 byl 61.903,38 Kč v hlavní činnosti  

a 26.227,36 Kč v hospodářské činnosti, celkem 88.130,74. Rada města bere na vědomí, že organizace v souladu 
se zásadami o poskytnutí ÚVP vrátila do rozpočtu města 62.044,82 Kč a stejnou částku převede do svého 

rezervního fondu a souhlasí s převedením zbývajících 15.000 Kč do fondu odměn a 11.085,92 Kč do rezervního 

fondu organizace. Rada města schvaluje roční závěrku Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace. 
 

261/9 bere na vědomí, že výsledek hospodaření ZŠ Jungmannova v roce 2014 byl 274.503,98 Kč v hlavní činnosti  

a 28.170 Kč v hospodářské činnosti. Rada města bere na vědomí, že organizace v souladu se zásadami  

o poskytnutí ÚVP a s usnesením RM 121/5 převede do svého rezervního fondu částku 183.119,05 Kč a souhlasí  

s převedením zbývajících 91.384,93 Kč z hlavní činnosti a 28.170 Kč z hospodářské činnosti do rezervního fondu 
organizace. Rada města schvaluje roční závěrku Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. 

 

262/9 bere na vědomí, že výsledek hospodaření ZŠ Vítězná v roce 2014 byl 41.077,30 Kč v hlavní činnosti  

a 326.708,99 Kč v hospodářské činnosti. Rada města bere na vědomí, že organizace v souladu se zásadami  
o poskytnutí ÚVP převede do svého rezervního fondu částku 47.891,59 Kč a souhlasí s převedením částky 90.000 

Kč do fondu odměn a zbývajících 229.894,70 Kč do rezervního fondu organizace. Rada města schvaluje roční 

závěrku Základní školy Litovel, Vítězná 125, okres Olomouc. 
 

263/9 bere na vědomí, že výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Nasobůrky v roce 2014 byl 53.030,93 Kč v hlavní činnosti, 

hospodářskou činnost organizace neprovozovala. Rada města bere na vědomí, že organizace v souladu se 

zásadami o poskytnutí ÚVP vrátila do rozpočtu města 19.528,96 Kč a stejnou částku převede do svého rezervního 
fondu a souhlasí s převedením zbývajících 33.501,97 Kč do rezervního fondu organizace. Rada města schvaluje 

roční závěrku Základní školy a mateřské školy Nasobůrky. 
 

264/9 bere na vědomí, že výsledek hospodaření ŠJ Litovel v roce 2014 byl 5.795,10 Kč v hlavní činnosti a 74.528,02 

Kč v hospodářské činnosti. Rada města souhlasí s převedením 30.000 Kč do fondu odměn a zbývajících 
50.323,12 Kč do rezervního fondu organizace. Rada města schvaluje roční závěrku Školní jídelny Litovel, 

příspěvkové organizace. 
 

265/9 bere na vědomí, že výsledek hospodaření MK Litovel v roce 2014 byl -328.475,13 Kč v hlavní činnosti  
a +362.332,17 Kč v hospodářské činnosti, celkem tedy +33.857,04 Kč. Rada města souhlasí s převedením 20.000 

Kč do fondu odměn a zbývajících 13.857,04 Kč do rezervního fondu organizace. Rada města schvaluje roční 

závěrku Městského klubu Litovel. 
 

266/9 uděluje pro akci Zahájení turistické sezóny pořádanou Městským klubem Litovel a konanou dne 11. 4. 2015 na 

náměstí Přemysla Otakara v Litovli výjimku z OZV č. 3/2008 o zákazu alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, čl. 3 – omezující opatření (3) a výjimku z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání 
veřejnosti přístupných akcí, čl. 1 (2) - zahájení akce v 9.00 hod. 

 

268/9 bere na vědomí Závěrečný protokol o průběhu a výsledcích inventarizace majetku a závazků Technických služeb 

Litovel za rok 2014. 
 

270/9 bere na vědomí Zprávu o činnosti Technických služeb Litovel za rok 2014. 
 

271/9 bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení plnění stanovených závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci 

Technické služby Litovel v roce 2014. 
 



273/9 ukládá velitele MPL umístit „Venkovní posilovnu“ k hřišti u ZŠ Jungmannova po předchozí dohodě s ředitelkou 

ZŠ. 
 

247/9 na doporučení Komise pro dopravu ukládá odboru MHaSI zajistit instalaci DZ u mostu na Šargouně přes Malou 

vodu, která bude upozorňovat na příčnou nerovnost na tělese mostu. 
 

275/9 bere na vědomí zápis ze schůzky redakční a kontrolní rady ke knize Velké dějiny města Litovle ze dne 20. 2. 
2015. 

 

277/9 bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na pronájem areálu v Nové Vsi, a ukládá právnímu 

zástupci města předložit návrh nájemní smlouvy mezi městem Litovel a panem M. F. 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

208/9 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 bude uhrazena druhá polovina sjednané kupní ceny. Takto sjednaná kupní cena 

bude navýšena za každý měsíc roku 2015 předcházející podpisu kupní smlouvy o částku 1.000 Kč, představující 

poměrnou část nájemného, které by bylo hrazeno na základě nájemní smlouvy, k jejímuž uzavření z důvodu 
prodeje nedošlo. Kupující ponese náklady spojené s převodem a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí. 
 

211/9  bezúplatný převod pozemků: parc.č. 127/10 orná půda o výměře 3 627 m2 a parc.č. 133/13 orná půda o výměře  
2 833 m2, oba v k.ú. Chořelice, obec Litovel a pozemků: parc.č. 85/41 orná půda o výměře 8 746 m2, parc.č. 

93/11 orná půda o výměře 847 m2 a parc.č. 303/8 ost. plocha o výměře 59 m2, vše v k.ú. Rozvadovice, obec 

Litovel, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, do vlastnictví města Litovel. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického 

práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitost. 
 

212/9 bezúplatný převod nemovité věci -pozemku parc. č. 429/7, ostatní plocha/zeleň, o výměře 6 m², v k.ú. Litovel -  

a zřízení věcného práva evidovaného v katastru nemovitostí, včetně zavazujících, omezujících a sankčních 
ujednání obsažených v článku IV. a V. „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  

a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OOL/10800/2014-OOLM“, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, do vlastnictví města Litovel. 
 

252/9 uzavření Dodatku č. 1 „Smlouvy o půjčce“ č. 9/2009 uzavřené s manželi F. a V. Vymětalovými z Vísky, která 

měla být dle původní smlouvy splacena do 25. 3. 2015, ale v důsledku pozdějšího čerpání a tím inkasa splátek se 

sjednává odpovídající posun splacení půjčky až k 25. 10. 2015. Termín splacení do 5 let je zachován. 
 

254/9 podíl spolufinancování na akci „Rekonstrukce městských hradeb, ul. Jungmannova – úsek C-D dokončení“ ve 

výši 1.200.100 Kč. Celkové náklady akce činí 1.400.100 Kč, Ministerstvo kultury ČR poskytne na akci příspěvek 

ve výši 200.000 Kč. 
 

258/9 poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení paní P. N. z Litovle, v celkové výši 200.000 Kč, dle následujících 

titulů: 

1) oprava fasády v historickém jádru města, částka 55.000 Kč, úrok 1%, splatnost 5 let 

5) oprava střechy, nová střecha, částka 85.000 Kč, úrok 2%, splatnost 5 let 
7) modernizace bytu, částka 60.000 Kč, úrok 3%, splatnost 5 let. 

 

276/9 1. realizaci stavební akce „Úprava komunikace a vjezdu u FÚ“; 

 2. rozpočtovou změnu č. 1/2015/ZM. 
 

 

 
 

 

 

 

  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. 

     


