
M ě s t o   L i t o v e l 

 
 

Výpis usnesení  
 
 

z 10. schůze Rady města Litovel, konané dne 1. dubna 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

285/10 uzavření Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření a finančním auditu účetní závěrky města Litovel za rok 

2015 mezi městem Litovel a auditorem Ing. Františkem Rašnerem, v předloženém znění. 
 

286/10 zveřejnění záměru prodeje pozemků vytvořených na základě oddělovacího geometrického plánu č. 279-141/2014 

ze dne 19. 2. 2015, a to: parc.č.st. 173 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 9 m2 a parc.č.  49/3 zahrada  

o výměře 45 m2, vše v k.ú. Chořelice. Cena nabízených pozemků byla rozhodnutím rady města stanovena na 150 
Kč/m2. 

 

287/10 zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č. 1573/1 ostatní plocha/ostatní komunikace – část chodníku před 

objektem č.p. 785, na náměstí Přemysla Otakara v Litovli, za účelem umístění venkovního posezení s dřevěnou 

podsadou pro návštěvníky Regio kavárny Ječmínek. s.r.o. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou, v daném 
kalendářním roce od května do října (6 měsíců), nájem za jeden měsíc bude činit 1.800 Kč. 

 

289/10 uzavření předložených nájemních smluv, uzavřených mezi městem Litovel a těmito nájemci: J. a J. H. z Litovel, 

J. a A. P. z Litovle, V. K. z Litovle, J. a Z. B. z Litovle a L. a L. H. z Litovle, na pronájem části těchto pozemků: 
parcela č. 859/18 lesní pozemek, 85m2 z celkové výměry z 15 241 m2, parc.č. 859/19 lesní pozemek, 70 m2,  

z celkové výměry z 15 846 m2, parc.č. 859/11 ostatní plocha/ostatní komunikace, 8 m2, z celkové výměry 3 055 

m2, vše v k.ú. Litovel, na dobu určitou, tj. od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2019, za cenu 10 Kč/m2/rok, za účelem 
dočasného skládkování palivového dřeva. 

 

290/10 uzavření Pachtovní smlouvy na  část pozemku parc.č. 50/1, díl  1/, o výměře 108 m2 a díl č. 2 o výměře 121 m2,  

z celkové výměry pozemku z 3 109 m2 zahrada, v k.ú. Chořelice, na dobu neurčitou, za pachtovné, 2 Kč/m2/rok 
za účelem pěstování zemědělských plodin a zahradničení, mezi městem Litovel a paní E. R. z Chořelic, 

v předloženém znění. 
 

292/10 zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č.St. 20/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Nasobůrky, o výměře  

45 m2, za účelem vybudování trvalého venkovního posezení pro návštěvníky soukromé hospody a budoucího 
penzionu. Nájem bude sjednán na dobu určitou, 6 let, v daném kalendářním roce od května do září (5 měsíců), 

cena nájmu za 1m2 a měsíc bude činit 25 Kč, v období provozu, cena nájmu za měsíce mimo provoz (leden, únor, 

březen, duben, říjen, listopad, prosinec) bude činit 100 Kč/měsíc – paušální sazba. Stavba bude na části pozemku 
umístěna trvale. 

 

293/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč mezi městem Litovel a Českou unií sportu – 

regionálním sdružením Olomouc organizační zajištění 49. ročníku vyhlášení nejlepších sportovců okresu 
Olomouc. 

 

294/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže 

Litovel na organizační zajištění akce dívka roku 2015. 
 

295/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč mezi městem Litovel a panem Ing. V. G. na 

zajištění činnosti pěveckého souboru při Husově sboru v Litovli. 
 

296/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 1.352 Kč mezi městem Litovel a panem O. G. na úhradu 

startovného na Spartan race v Litovli dne 6. 6. 2015. 
 

297/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč mezi městem Litovel a Charitou Šternberk, 

středisko Litovel na úhradu nákladů spojených s Charitativním plesem a Dětským karnevalem ve dnech 7. a 8. 2. 

2015. 
 

298/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč mezi městem Litovel a paní E. J. na úhradu nákladů 

spojených se studijním pobytem a práci s dětmi v Ugandě. 
 

299/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč mezi městem Litovel a Kirri, o.s. na organizační 
zajištění projektu „Oživlá řemesla 2015“. 

 

301/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč mezi městem Litovel a Muzejní a vlastivědnou 

společností v Brně na vydání Vlastivědného věstníku moravského se zaměřením na ostrovní města v Pomoraví. 
 

302/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč mezi městem Litovel a Nadací pro transplantaci 

kostní dřeně na úhradu nákladů spojených s vyšetřením nových dobrovolných dárců kostní dřeně. 



 

303/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč mezi městem Litovel a Občanským sdružením 

Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. na podporu zřizování a provozu schránek pro odložené děti a podporu 
dalších činností spojených s poskytováním pomoci. 

 

304/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč mezi městem Litovel a panem M. R. na činnost 

družstva malé kopané v Chudobíně. 
 

305/10 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč mezi městem Litovel a střediskem rané péče SPRP 

Olomouc na provoz střediska. 
 

306/10 uzavření Rámcové smlouvy mezi městem Litovel jako zřizovatelem Městské knihovny Litovel a firmou eReading 
s.r.o., na tzv. e-Výpůjčky elektronických knih, v předloženém znění. 

 

308/10 uzavření Smlouvy o dílo na zpracování přípravné projektové dokumentace pro akci „Kanalizace Litovel, stoka B7 

a B7-2“ mezi městem Litovel a VODIS Olomouc s.r.o., v předloženém znění. 
 

309/10 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Dětřichov, Tři Dvory, zahrádky, Urban – nové NNk“ na pozemcích 

města Litovel parc.č. 196/1, 210, 298, vše v k.ú. Tři Dvory u Litovle mezi městem Litovel a ČEZ Distribuce a.s., 

v předloženém znění. 
 

310/10 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města Litovel parc.č. 246/1,  1675/6, oba v k.ú. Litovel 

mezi městem Litovel a Ing. M. D., jedná se o nový vjezd k rodinnému domu v ul. Čihadlo v Litovli, 

v předloženém znění. 
 

311/10 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Litovel, jako povinným a O2 Czech 

Republic a.s, se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, jako oprávněným, k umístění  

a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě, vybudovaného v rámci stavby s názvem „11010-

052771, VOD5M_E1092_LO_M_OCLI1_OK“, uloženého v pozemcích parc.č. 1507/4 – orná půda a parc.č. 
1597/1 – ostatní plocha/komunikace, o předpokládané délce kabelu 16 m. Výše náhrady za zřízení věcného 

břemene bude odpovídat sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 100 Kč/m, kdy ovšem 

minimální výše náhrady bude činit 3.000 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese 
oprávněný. 

 

312/10 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Litovel, jako povinným a O2 Czech 

Republic a.s, se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, jako oprávněným, k umístění  
a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě, vybudovaného v rámci stavby s názvem „,11010-

053290, CG5M_M_OLLIV_2_OK“, uloženého v pozemcích parc.č. 1507/4 – orná půda a parc.č. 1597/1 – ostatní 

plocha/komunikace, o předpokládané délce kabelu 10 m. Výše náhrady za zřízení věcného břemene bude 

odpovídat sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 100 Kč/m, kdy ovšem minimální výše 
náhrady bude činit 3.000 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese oprávněný. 

 

314/10 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ 

Distribuce Děčín, zastoupenou EC služby s.r.o. Zábřeh, jako oprávněnou, o umístění a provozování stavby  
s názvem „č. stavby: IP-12-8015600/VB1, Chořelice, RD, V. - přípojka do 50m, NNk“ v pozemcích parc.č. 191 

koryto vodního toku a parc.č. 175/1 ostatní plocha/komunikace, v k.ú. Chořelice, zapsaných na LV č. 10001, jako 

vlastnictví města Litovel. Rozsah věcného břemene vyplynul z GP č. 278-516/2014, ze dne 14. 11. 2014, kterým 
investor zaměřil stavbu po jejím dokončení a výše náhrady za zřízení věcného břemene odpovídá sazebníku 

schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 a činí 3.000 Kč. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši. Veškeré náklady spojené s budoucím zřízením VB a jeho následným vkladem do KN ponese 

oprávněný. 
 

315/10 uzavření Dodatku č. 13 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 1. pololetí roku 

2015. 
 

316/10 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2014/02403/OŽPZ/DSM mezi městem Litovel  

a Olomouckým krajem, v předloženém znění. 
 

319/10 přesun částky 200.000 Kč z položky transfery dle rozhodnutí ZML na položku organizační zajištění akce Dny 
evropského dědictví. 

 

320/10 snížení kapacity Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové organizace na 118 dětí. 
 

321/10 závazné ukazatele a rozpis účelově vázaných příspěvků a podmínky pro jejich čerpání pro školské a kulturní 
příspěvkové organizace pro rok 2015. 

 

322/10 1.  předání dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 45.364 Kč k hospodaření MK Litovel  

  od 1. května 2015. MK Litovel bude o majetku účtovat. 



2.  předání dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 116.214 Kč k hospodaření MŠ 

 Gemerská od 1. května 2015. MŠ Gemerská bude o majetku účtovat. 
  Současně rada města schvaluje uzavření Smluv o předání majetku, jejichž součástí je seznam předávaného 

majetku. 
 

323/10 rozpočtové opatření P1/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

324/10 rozpočtové změny 1/2015/RM až 4/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

330/10 použití znaku města Litovel na sportovních dresech žáků GJO Litovel. 
 

331/10 předloženou úpravu Provozního a bezpečnostního řádu radniční věže, který byl schválen usnesením č. 279/9. 
 

335/10 uzavření Smlouvy o dílo na zajištění služeb souvisejících s realizací projektu „Hanácké farmářské trhy“ mezi 

městem Litovel a MAS Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o.s., v předloženém znění. 
 

 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

300/10 uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a panem J. M. na náklady spojené s provozováním 

Lyžařské školy SnowFox. 
 

313/10 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi městem Litovel, 

jako povinným a J. D., se sídlem Náklo 178, 783 32 Náklo, IČ: 63327635, jako oprávněným,  

k umístění a provozování chrániček optického kabelu vybudovaných v rámci stavby s názvem „Pokládka 
chrániček optického kabelu FTTH Litovel I. etapa“, uložené v pozemcích parc.č.: 305/1, 305/6, 318/7, 318/12, 

318/13, 518/1, 1577/13, 1584/3, 1584/10, 1638/2, 1638/3, 1638/4, 1888, 1889, 278/1, 395/2, 404/4, 405/1, 421/2, 

424/3, 425/3, 431/3, 735/1, 735/3, 1583/1, 1583/2, 1583/6, 1806, 1807/7, 1886/1, vše v k.ú. Litovel,  
o předpokládané délce kabelu 3300 m.  

 

Rada města Litovel: 
 

282/10 přijímá nabídku Ing. V. V. na kompenzaci nedodržení termínu a v důsledku toho upouští od uložení sankcí dle 

Smlouvy o auditorské činnosti č. SML/14/465. 
 

284/10 revokuje své usnesení č. 189/8 ze dne 19. 2. 2015 takto: rada města přistupuje na návrh projektanta  

a souhlasí s tím, aby sankce činila částku 2.720 Kč. 
 

288/10 města bere na vědomí skutečnost, že o pacht pozemku parc.č. 1537/5 zahrada, o výměře 2 685 m2 jako celku 
nikdo neprojevil zájem a současně schvaluje zveřejnění pozemku parc.č. 1537/5 zahrada, v k.ú. Litovel, lokalita 

Komárov, o výměře 2 685 m2 k pachtu na dobu neurčitou, za roční pachtovné 2 Kč/m2/rok, zájemcům o zahrádky. 

Vytýčení v terénu a přerozdělení pozemku na jeho jednotlivé části bude zajištěno na náklady vlastníka pozemku, 

tj. města Litovel. 
 

291/10 projednala žádost pana K. G. o prodloužení nájemní smlouvy a z důvodu neuhrazených pohledávek vůči městu 

Litovel souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s panem K. G. na pronájem obytné místnosti č. 109 v Litovli, 

ul. U Stadionu jen do 31. 5. 2015. 
 

317/10 uděluje pro akci Rodičovského sdružení při ZŠ Jungmannova v Litovli Dětský den „Minitoulky s tématikou cesta 

kolem světa“, který se bude konat v sobotu, dne 6. června 2015 v době od 9.00 – 19.00 hod., s doprovodným 

programem k turistické akci „Toulky Litovelským Pomoravím 2015“, konaný v prostorách nádvoří a hřiště u ZŠ 
Jungmannova v Litovli a kolem litovelských rybníků, výjimku z OZV č. 3/2008 o zákazu alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství, čl. 3 – omezující opatření (3). Současně rada města souhlasí s užitím znaku města na 

diplomy účastníků akce a na pamětní listy absolventů ZŠ Jungmannova „rozloučení s deváťáky“, konané dne 22. 

6. 2015. 
 

318/10 uděluje pro akci Městského klubu Litovel – Hanácké Benátky 2015, která se bude konat v sobotu, dne 13. června 

2015, v době od 10.00 – 22.30 hod., na náměstí Přemysla Otakara v Litovli, v parku Míru a před GJO v Litovli, 

výjimku z OZV č. 3/2008 o zákazu alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3 – omezující opatření (3), 
výjimku z OZV č.12/2012 o veřejném pořádku čl. (6) 1 a) stanoví dobu nočního klidu do 22.30 hod. dle čl. 3, 

výjimku z OZV č. 12/2012 o veřejném pořádku, čl. (6) 1 b) pro místo používání zábavní pyrotechniky dle čl. 4. 

Současně rada města schvaluje ponechání si tržby ze vstupného z prohlídky radniční věže v pokladně Městského 
klubu, který 31. 10. 2015 předloží vyúčtování vstupného za uplynulou sezónu. 

 

325/10 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 28. 2. 2015. 
 

326/10 bere na vědomí informaci o plnění sdílených daňových příjmů k 28. 2. 2015. 
 

327/10 bere na vědomí návrh nařízení č. 1/2015, Tržní řád, v předloženém znění. 
 



328/10 bere na vědomí potřebu přípravy dalších stavebních akcí nad rámec schváleného rozpočtu, a to plošné úpravy 

vybraných komunikací v Myslechovicích, Unčovicích a  Chudobíně. Současně rada města ukládá vedoucímu 
odboru MHaSI a vedoucímu FO, aby po vyhodnocení čerpání rozpočtu v červenci 2015 předložili materiál znovu 

s informací, jestli je možné uvedené záměry financovat. 
 

329/10 nepřijímá pro TS nepotřebnou travní sekačku ETESIA a současně souhlasí s prodejem travní sekačky ETESIA   
a souhlasí s převodem tržby z prodeje do Fondu reprodukce majetku na jeho posílení. 

 

332/10 ukládá odboru MHaSI zajistit dopravní značení na ul. 1. máje dle předloženého návrhu MP Litovel. 
 

333/10 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 30. 3. 2015, schvaluje předložené návrhy  
a pronájmy, včetně následného uzavření smluv o pronájmu bytu a kauci na byt. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

283/10 aby revokovalo svá usnesení č. 4, 5 a 9 z 5. zasedání ze dne 19. 3. 2015 a schválilo Smlouvy o poskytnutí dotace 

v nově předloženém znění. 
 

307/10 projednat a schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100.000 Kč, dle titulu č. 7, na 
modernizaci bytu, s úrokem 3 % a splatností 5 let, panu O. V. z Litovle z důvodu omezené svéprávnosti 

zastoupenému opatrovníkem Mgr. M. K. z Litovle, a to za následujících podmínek: 

  1. smlouva o poskytnutí zápůjčky bude schválena Okresním soudem v Olomouci, 
  2. invalidní důchod žadatele bude po dobu splácení půjčky v plné výši zasílán na účet žadatele vedený u ČSOB, 

a.s., z něhož budou inkasovány splátky zápůjčky, což žadatel ani opatrovník nemůže po dobu splácení 

změnit. 
 

334/10 přijmout toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Litovel po projednání: 

1. bere na vědomí důvodovou zprávu; 

2. revokuje usnesení Zastupitelstva města Litovel č. 18/33, ze dne 10. 4. 2014 ve věci založení dobrovolného 
spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním 

odpadem, a to z důvodu změny názvu spolku, a to z důvodu změny názvu spolku; 

3. schvaluje záměr na založení zájmového spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem „Odpady Olomouckého 
kraje, z.s.“ za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem dle důvodové 

zprávy; 

4. schvaluje znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“ dle Přílohy 

 č. 1 důvodové zprávy; 
5. schvaluje členství města Litovel ve spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“ dle důvodové zprávy; 

6. nominuje Viktora Kohouta, místostarostu města na zástupce města Litovel ve spolku „Odpady 

 Olomouckého kraje, z.s.“ dle důvodové zprávy. 
 

 

 
 

 

 

 

 

  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. 

     


