
M ě s t o   L i t o v e l 

 
 

Výpis usnesení  
 
 

z 11. schůze Rady města Litovel, konané dne 23. dubna 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

336/11 dovybavení 20 ks židlí do klubovny Seniorklubu Litovel, které budou uhrazené ze zbývající částky určené 

k dovybavení DPS. 
 

342/11 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a paní G. P., kterým 

se mění třetí odstavec v bodě V. smlouvy takto: spotřeba elektrické energie, dle stavu zaznamenaného 

odpočtovým elektroměrem, bude hlášena nájemcem na účtárnu města Litovel ke dni zahájení a ukončení provozu 
koupaliště v daném roce, hrazena bude na základě faktury vystavené městem Litovel. 

 

343/11 žádost paní L. Z. o snížení nájmu za užívání prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 15 v Litovli, místní část 

Savín. Rada města Litovel souhlasí se smluvním měsíčním nájemným ve výši 100 Kč a současně souhlasí se 

zveřejněním záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 14. října 2014 na pronájem prostor sloužící 
podnikání v objektu č. p. 15 v Litovli, místní část Savín. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke snížení 

ročního nájemného ze současných 8.476 Kč na nově navržených 1.200 Kč ročního nájemného po dobu trvání 

nájmu. 
 

345/11 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč mezi městem Litovel a Centrem sociálních služeb 

Klíč na provozní náklady spojené s péčí o občana města Litovel. 
 

346/11 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč mezi městem Litovel a TJ Sokol Unčovice na 
náklady spojené s oslavami 20 let od založení malé kopané v Unčovicích dne 9. 5. 2015. 

 

347/11 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč mezi městem Litovel a Základní uměleckou školou 

Litovel na úhradu účastnického poplatku na hudebním festivalu Hudba v květech ve dnech 23. – 25. dubna 2015. 
 

348/11 úhradu nákladů na dopravu žáků ZŠ Vítězná Litovel do Revúce ve výši 5.000 Kč. Platba bude provedena na 

základě předložené faktury za dopravu z položky partnerská města, kulturní a sportovní výměny. 
 

349/11 žádost Komise SPOZ a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč pěstounům novorozeného 
M. B. 

 

351/11 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., jako 

oprávněnou, pro umístění a provozování trafostanice napojené na stávající vedení VN 22kV a kabelové vývody 

NN pro napojení nové výstavby RD, budované v rámci stavby s názvem „Litovel Pavlínka, 18 RD - nová DTS, 
VNk, NNk - ČEZ Distribuce“, uložené v pozemcích: parc.č. 288/4 zahrada, parc.č. 289/18 ostatní plocha, parc.č. 

291/2 trvalý travní porost, parc.č. 291/10 orná půda, parc.č. 291/14 orná půda, parc.č. 797/2 ostatní plocha, parc.č. 

797/3 ostatní plocha, parc.č. 833/10 trvalý travní porost, parc.č. 833/12 ostatní plocha, parc.č. 833/14 trvalý travní 
porost, parc.č. 842 orná půda, parc.č. 851/1 trvalý travní porost, parc.č. 851/2 lesní pozemek, parc.č. 856/72 

ostatní plocha, parc.č. 856/73 ostatní plocha, parc.č. 1578/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Litovel, jehož rozsah byl 

vymezen  geometrickým plánem č. 2541-481/2014 ze dne 25. 2. 2015 a výše náhrady za zřízení věcného břemene 
bude stanovena znaleckým posudkem a k takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. Veškeré 

náklady spojené s uzavřením smlouvy ponese strana oprávněná. 
 

352/11 uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů – Radniční Morava – odstranění sedimentů a revitalizace toku 

v úseku Smetanovy sady, mezi městem Litovel a Povodím Moravy, s.p., v předloženém znění. 
 

353/11 uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností HBH Projekt spol. s r.o. Brno, v předloženém znění. 

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace „Litovel – Parková plocha u Svatojánského mostu – 

Chodníky“. Cena díla činí 30.500 Kč (bez DPH). 
 

355/11 uzavření Smlouvy číslo Z_S24_12_8120040107 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie, která je podmiňující investicí stavby Litovel – stavební úpravy místní komunikace Javoříčská 

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

356/11 uzavření Smlouvy číslo Z_S24_12_8120041826 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie, která je podmiňující investicí stavby „Regenerace panelového sídlišť Uničovské předměstí 

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



358/11 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o., Litovel na 

realizaci stavební akce „Technická infrastruktura v lokalitě Pavlínka, 1. etapa - SO 04 Plynovod“, v předloženém 
znění. 

 

359/11 schvaluje změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Rozvoj technologické infrastruktury ICT 

města Litovel“ spolufinancované z Integrovaného operačního programu (IOP). 
 

360/11 rozpočtové opatření P2/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

361/11 rozpočtové změny č. 5/2015/RM a 6/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

365/11 poskytnutí osvědčení dle žádosti KB a.s. 
 

366/11 předání dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 83.085 Kč, který byl pořízen z rozpočtu 

města, k hospodaření MK Litovel od 1. května 2015. Městský klub bude o majetku účtovat. Seznam majetku je 

součástí smlouvy o předání majetku. 
 

367/11 výjimku v počtu žáků ZŠ Jungmannova v jedné třídě pro školní rok 2015/2016 a povoluje ve třídě 31 žáků. 
 

370/11 uspořádání Litovelské cyklojízdy dne 30. 5. 2015 s odstartováním a ukončením akce na náměstí Přemysla 

Otakara v Litovli, spojené s doprovodným programem, včetně vystoupení regionálních kapel, kroužků z Domu 
dětí a mládeže, s ukončením akce hlavním koncertem, včetně umístění stánků s občerstvením s prezentací 

místních organizací, s umístěním pódia, to vše na půlce náměstí před radnicí. Dále rada města souhlasí se 

zapůjčením několika stánků a pivních setů za cenu dle ceníku, s využitím elektrických pozemních rozvaděčů  

a následným přeúčtováním spotřeby el. energie. Současně rada města uděluje výjimku z OZV č. 3/2008 o zákazu 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3 – omezující opatření (3). Místní poplatek za zábor náměstí 

bude stanoven dle OZV č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, čl. 6, (2) i) - za užívání 

veřejného prostranství pro kulturní a prezentační akce, 1.200/Kč/týden. 
 

371/11 nařízení města Litovel č. 1/2015 Tržní řád s účinností od 1. června 2015. 
 

372/11 zveřejnění záměru výpůjčky jiné stavby bez čísla popisného/č.ev., část obce Myslechovice, která je součástí 

pozemku parc.č.st. 54/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2, dále o stavby občanského vybavení bez 
čísla popisného/č.ev., část obce Myslechovice, která je součástí pozemku parc.č.st. 54/3 zastavěná plocha  

a nádvoří, o výměře 637 m2, pozemku parc.č. 18/1 zahrada, o výměře 652 m2, pozemku parc.č. 18/2 zahrada,  

o výměře 301 m2 a pozemku parc.č. 18/3 zahrada, o výměře 355 m2, vše v k.ú. Myslechovice, za účelem rozvíjení 
hasičského a všeobecného sportu a organizování společenských a sportovních akcí. Smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou. 
 

374/11 žádost paní P. V. a souhlasí s provozováním občerstvení ve dvoře MK Litovel v období květen – červen 2015 

v prostoru dvora za dřevěným stánkem s občerstvením (s výjimkou akce MK 13. 6. 2015) a v období červenec – 
září 2015 v prostoru celého dvora, za podmínek stanovených Městským klubem uvedených v přípise ze dne 10. 4. 

2015. Současně rada města uděluje výjimku z OZV č. 3/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, čl. 3 – omezující opatření, bod. (3). 
 

375/11 žádost společnosti GARO s.r.o. o úpravu nájmu po dobu stavebních prací na objektu č.p. 795 v Litovli, ul. 

Smyčkova, realizované městem Litovel a souhlasí se snížením nájmu za užívání prostor sloužících podnikání ve 

výši 30 % od 1. 4. 2015 do doby ukončení rekonstrukce tohoto objektu včetně prominutí paušálu do doby znovu 
otevření zahradního posezení. 

 

379/11 vjezd a parkování motorových vozidel v areálu sokolovny během turnaje Litovel Mini Cup ve dnech 22. – 24. 5. 

2015. Pořadatel akce zajistí dohled nad zvýšeným provozem osob a automobilů. 
 

380/11 Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci, předložené odpisové plány na nově pořízené prostředky,  

a to traktorový návěs, hydraulický nakl. jeřáb a travní sekačku. 
 

381/11 Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci, závazné ukazatele hospodaření. 
 

382/11 pořádání čtyř akcí na venkovním prostranství hřiště v Nasobůrkách dle přiloženého seznamu. 
 

383/11 změnu ve složení Komise SPOZ, a to s účinností od 1. 5. 2015, takto: rada města jmenuje členkou komise paní 

Marii Slanovodskou a bere na vědomí odstoupení členky komise paní Libuše Grohmanové ze zdravotních 

důvodů. 
 

386/11 uzavření předloženého Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy ze dne 11. 4. 2013 mezi městem Litovel a Zemědělským 

družstvem Haňovice, dle kterého se pronajatá plocha pozemku parc.č. 176/9 orná půda,  v k.ú. Haňovice, sníží na 

6 400 m2 a počínaje rokem 2015 se v odpovídajícím poměru sníží také sjednané roční nájemné. 
 

387/11 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace číslo ÚRR D-2012/0062/OKP na projekt „Revitalizace 

městského koupaliště Litovel“ spolufinancované z Regionálního operačního programu Střední Morava, 

v předloženém znění. 



388/11 žádost Berascopulus, s.r.o., U starého mlýna, Litovel, s hudebními produkcemi v uvedených dnech, tj. 21. 5., 4. 6, 

11. 6. a 25. 6. 2015 na venkovním nádvoří Penzionu s hospůdkou U starého mlýna, Litovel. V těchto dnech je 
povolena hudební produkce podle OZV 12/2012, článek 6, odst. 1, písm a) – rušení nočního klidu do 23:55 hodin. 

 

392/11 provozování prodejních stánků na náměstí Přemysla Otakara za podmínky prodeje pouze sortimentu vhodného do 

historického centra města. 

 

Rada města Litovel: 
 

338/11 nemůže vyhovět žádosti o odprodej pozemku prac.č. 227 trvalý travní porost v k.ú. Myslechovice, Důvodem je 
současný rozpor plánovaného využití ploch s územním plánem města. Rada města postupuje žádost zastupitelstvu 

města, které rozhodne o možnosti zařazení požadavku do změny ÚP Litovel. 
 

339/11 vyslovuje souhlas se zveřejněním  záměru bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 4 ostatní plocha/ostatní 
komunikace, vytvořené na základě oddělovacího geometrického plánu č. 157-104/2014 ze dne 17. 12. 2014  

a označené jako parc.č. 4/4 ostatní plocha/silnice o výměře 4 m2, v k.ú. Tři Dvory u Litovle, která je zastavěna 

krajskou silnicí II/447.  Současně rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města po uplynutí lhůty pro 
zveřejnění záměru bezúplatného převodu parc.č. 4/4 ostatní plocha/silnice, v k.ú. Tři Dvory u Litovle, schválit 

vzájemné bezúplatné převody pozemků vzniklých dle geometrického plánu č. 157-104/2014 ze dne 17. 12. 2014, 

čímž dojde k majetkoprávnímu vypořádání stavby „II/447 Tři Dvory – průtah“ mezi městem Litovel  

a Olomouckým krajem, a to takto: 
 zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod částí pozemku parc.č. 353/1 ostatní plocha/silnice, vytvořených 

dle geometrického plánu č. 157-104/2014 ze dne 17. 12. 2014 a nově označených jako: parc. č. 353/34 ost. pl./ost. 

komunikace o výměře 1 203 m2, parc.č. 353/36 ost. pl./ost. komunikace o výměře 969 m2, parc.č. 353/37 ost. 
pl./ost. komunikace o výměře 1 244 m2 a parc.č. 353/41 ost. pl./ost. komunikace o výměře 74 m2, vše v k.ú. Tři 

Dvory u Litovle, obec Litovel, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkové organizace, do vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138, za podmínky, že současně bude realizováno 
bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 4 ost. pl./ost. komunikace oddělené dle geometrického plánu  

č. 157-104/2014 ze dne 17. 12. 2014 a nově označené jako parc.č. 4/4 ost. pl. o výměře 4 m2, vše v k.ú. Tři Dvory 

u Litovle, obec Litovel, z vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138, do vlastnictví Olomouckého kraje, do 

hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek  
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

340/11 bere na vědomí skutečnost, že v souladu se záměrem města – zveřejněním  pachtu části pozemku parc.č. 479/20, 

díl č. 6, o výměře 230 m2, v k.ú. Litovel, lokalita Javoříčská, v zákonné lhůtě pro zveřejnění podali žádost  
2 žadatelé za účelem části pozemku k pachtu. Současně rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na 

pacht části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6, o výměře 230 m2, v k.ú. Litovel, lokalita Javoříčská, s pachtýřem, 

jenž bude vybrán losováním, které zajistí místostarosta města. Současně rada města schvaluje uzavření Pachtovní 
smlouvy s vybraným pachtýřem. 

 

341/11 bere na vědomí informaci o stávajícím stavu pozemku parc.č. 59/1, v k.ú. Rozvadovice, který v důsledku 

výstavby kanalizace v obci nelze využívat k zemědělským účelům v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou ze 
dne 18. 1. 2004. Rada města s ohledem na tuto skutečnost souhlasí s prominutím nájemného stávajícím 

nájemcům, V. a V. Z. z Rozvadovic, a promíjí nájemné za pronájem pozemku pro rok 2015 ve výši 741 Kč. 
 

354/11 bere na vědomí doporučení komise pro výběr zhotovitele akce „Výstavba chodníků podél ulice Pavlínka 

v Litovli“ a  schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a firmou MILAN ORAČKO, Hněvotín, 
v předloženém znění. 

 

362/11 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 3. 2015.  
 

363/11 bere na vědomí informace o auditu a přezkumu hospodaření města za rok 2014 a doporučuje zastupitelstvu města 
jeho schválení. 

 

364/11 bere na vědomí informaci o plnění sdílených daňových příjmů k 31. 3. 2015. 
 

369/11 uděluje výjimku z OZV č. 3/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle 
článku 3, odstavce 3, pro akci oslavy 120. výročí založení ZŠ Jungmannova, která proběhne ve dvoře školy dne  

7. 5. 2015. 
 

373/11 bere na vědomí informace o akciích PMS a.s. dle důvodové zprávy a pověřuje tímto tajemníka MěÚ realizací 
potřebných úkonů. 

 

376/11 přijímá nabídku přehlídky vozidel Rower dne 6. června 2015 a souhlasí, aby jejich prezentace proběhla 

v prostorech u Morového sloupu na náměstí Přemysla Otakara v Litovli, a to z důvodu konání svatebních obřadů. 



377/11 uděluje výjimku z OZV č. 3/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle 

článku 3, odstavce 3, pro akci Slet čarodějnic, která proběhne v areálu Sokolovny Litovel dne 29. dubna 2015 od 
16:00 do 22:00 hodin. 

 

378/11 uděluje pro akci Dětský den v parku Míru, pořadatel MO ČSSD Litovel a DDM Litovel, konanou dne 1. května 

2015 od 9:00 do 14:00 hod. výjimku z OZV č. 3/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, dle článku 3, odstavce (3) a výjimku z OZV č.5/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh  

a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, dle článku 1, odstavce 2) a povoluje 
provoz veřejné hudební produkce od 9:00 do 14:00 hod. Současně rada města schvaluje bezúplatný zábor části 

parku Míru přiléhající k hradbám a dopravnímu hřišti. 
 

384/11 jmenuje Mgr. Jana Šenka členem Komise sociální a zdravotní. 
 

385/11 se kladně vyjadřuje ke spolupráci s čínskými provinciemi pod záštitou Olomouckého kraje a předá tyto informace 

podnikatelům v Litovli. 
 

389/11 ukládá vedení města svolat schůzku s odborem životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje na téma 

zápach z kalových polí. 
 

390/11 bere na vědomí, že byl zveřejněn záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1573/1 ostatní plocha/ostatní 

komunikace před objektem č.p. 762 na náměstí Přemysla Otakara, z celkové rozlohy cca 48,75 m2. 

 

391/11 ukládá odboru MHaSI důsledně zkontrolovat výkopy a práce firmy ČEZ a RWE (umístění kabelů do země), 
dohlédnout, aby bylo vše navrácené do původního stavu, a to v termínu do 15. 5. 2015. 

 

393/11 bere na vědomí zhodnocení soutěžních návrhů na akci Stavební úpravy objektů č.p. 776 a 777 v Litovli a na 

doporučení výběrové komise rada města souhlasí, aby postoupil jeden uchazeč, a to AGP projekční atelier, s.r.o., 
Olomouc, IČ 28643143. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

337/11 projednat a schválit postup rekonstrukcí komunikací a chodníků v centru města. Současně rada města doporučuje 

v roce 2015 zahájit projektové práce a vyčlenit na ně finanční prostředky z rozpočtových změn v roce 2015  

a v rozpočtu 2016. 
 Rozdělení na etapy: 

I. etapa:  

část a) Havlíčkova ulice (východní část) + Poděbradova ulice 
část b) Jungmannova ulice (jižní část) + Husova ulice (část u náměstí) 

II. etapa: Revoluční a Vlašímova  ulice – oprava chodníků 

III. etapa: Komenského ulice a Boskovicova ulice – oprava chodníků 

IV. etapa:  Náměstí Svobody před knihovnou – úprava plochy (výměna povrchu) 
V. etapa:  Výjezd z centra města - východ  - výměna povrchu vozovky a doplnění chodníku 

Odhad předpokládaných nákladů na projekční přípravu: 700.000 Kč. 
 

350/11 projednat a schválit uzavření Smlouvy na realizaci souvisejících investičních akcí prostřednictvím společného 
dodavatele (VHS Čerlinka) ulice Švédská – oprava kanalizace a výstavba čerpací stanice se zhotovitelem 

společností MODOS Olomouc s.r.o., v předloženém znění a současně rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit výjimku ze směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek a souhlasí se zadáním stavebních prací 
jedinému dodavateli. 

 

357/11 projednat a schválit: 

1. změnové listy č. 2 a č. 3 na akci „Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky“ 
spolufinancovanou z OPŽP. Dle předložených změnových listů činí výše dodatečných stavebních prací bez 

DPH 18.290.775 Kč, výše neprovedených prací bez DPH 4.502.935 Kč. 

2. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML/13/305 mezi městem Litovel a sdružením „Nápravná 

opatření Litovel – Nasobůrky“ (IES Recycling a.s., SITA CZ a.s., EKOSYSTEM s.r.o.) na akci „Realizace 
nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky“ spolufinancovanou z OPŽP. 

 

368/11 projednat a schválit návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Litovel. 

 

 

 

 

 



Rada města Litovel neschvaluje: 
 

344/11 poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí z důvodu omezené kapacity 

finančních prostředků v rozpočtu města. 

 

 

 

 

  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. 

     


