
M ě s t o   L i t o v e l 

 
 

Výpis usnesení  
 
 

z 13. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. května 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

418/13 návrh odpovědi na dopis Ing. P. V. ze dne 30. 4. 2015. 
 

420/13 Jednací řád Rady města Litovel, v předloženém znění. 
 

422/13 v předloženém znění smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi městem Litovel, jako půjčitelem a Sborem 

dobrovolných hasičů v Myslechovicích, jako vypůjčitelem, na jejímž základě bude užíván KD v Myslechovicích 

včetně souvisejících staveb a pozemků, tedy jiné stavby bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc.č.st. 54/2 
zastavěná plocha a nádvoří, stavby občanského vybavení bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc.č.st. 54/3 

zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 18/1 zahrada, pozemku parc.č. 18/2 zahrada a pozemku parc.č. 18/3 

zahrada, vše v k.ú. Myslechovice. 
 

423/13 nově zveřejnění záměru města včetně podmínek ke zveřejnění - pacht části pozemku parc.č. 1505/18 orná půda,  
o výměře 14 000 m2, z celkové výměry pozemku 14 824 m2, v k.ú. Litovel, v souladu s ustanovením NOZ  

č. 89/2012 Sb., k zemědělské činnosti, za cenu pachtovného, 3.929  Kč/rok, tj. 0,2807 Kč/1 m2. 
 

424/13 uzavření předloženého Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel  
a Obchodní společností GARO s.r.o., zastoupenou jednatelem P. R., kterým se mění bod III. - nájemné, z důvodu 

změny poplatku z vybavení prostoru. 
 

426/13 úhradu nákladů spojených s účastí na setkání Vísek v obci Považany na Slovensku dne 20. 6. 2015 ve výši do 
15.000 Kč. Platba bude provedena z položky partnerská města, kulturní a sportovní výměny po předložení faktury 

za autobus. 
 

427/13 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s přípravou adventního koncertu České mše 
vánoční Jana Jakuba Ryby, který se bude konat v Litovli dne 13. 12. 2015. Současně rada města schvaluje znění  

a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Gymnáziem Jana Opletala, v předloženém znění. 
 

429/13 poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč na uspokojení kulturních a sociálních potřeb uživatelů sociální služby. 
Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Domovem 

důchodců Červenka, v předloženém znění. 
 

430/13 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na náklady spojené s účastí dcery M. I. na Mistrovství světa v psaní na 

klávesnici PC, které se bude konat ve dnech 17. – 25. 7. 2015 v Budapešti. Současně rada města schvaluje znění  
a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a S. K., v předloženém znění. 

 

431/13 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na náklady spojené s účastí R. M. na Mistrovství světa v psaní na klávesnici PC, 

které se bude konat ve dnech 17. – 25. 7. 2015 v Budapešti. Současně rada města schvaluje znění a uzavření 
Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a H. M., v předloženém znění. 

 

432/13 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na náklady spojené s účastí Š. K. na Mistrovství světa v psaní na klávesnici PC, 

které se bude konat ve dnech 17. – 25. 7. 2015 v Budapešti. Současně rada města schvaluje znění a uzavření 
Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a J. K., v předloženém znění. 

 

433/13 poskytnutí dotace ve výši 49.000 Kč na náklady spojené s účastí členů TJ Vodní sporty Litovel na Mistrovství 

světa juniorů v USA ve sjezdu na divoké vodě. Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy  
o poskytnuté dotace mezi městem Litovel a TJ Vodní sporty Litovel, v předloženém znění. 

 

434/13 uzavření Smlouvy o zabezpečení komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce mezi městem 

Litovel a Ing. P. M., Olomouc, s účinností od 1. 6. 2015 na dobu neurčitou, v předloženém znění. 
 

435/13 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Litovel parc.č. 315 ostatní komunikace v k.ú. 

Rozvadovice  - přípojka NN, kanalizační, vodovodní a vjezd k rodinnému domu mezi městem Litovel a Bc. R. S. 

a V. H., v předloženém znění. 
 

436/13 na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele na realizaci akce „Litovel, stavební úpravy místní komunikace 
Rybníček“, a to společnost MODOS – spol. s r.o., Olomouc a současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o 

dílo na realizaci této akce mezi městem Litovel a společností MODOS – spol. s r.o. Olomouc, v předloženém 

znění. 
 



437/13 uzavření Smlouvy o dílo na akci „SOŠ Litovel, ul. Komenského – oprava fasád objektu školy (objekt A)“ mezi 

městem Litovel a společností INVEST CZ a.s. Šternberk za cenu 1.835.570 Kč vč. DPH, v předloženém znění. 
 

438/13 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. 288/4, zahrada, parc.č. 289/18, 
ostatní plocha, parc.č. 291/2, trvalý travní porost, parc.č. 291/10, orná půda, parc.č. 291/11, 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. 851/1, trvalý travní porost, parc.č. 
851/2, lesní pozemek, parc.č. 856/72, ostatní plocha, parc.č. 856/73, ostatní plocha a parc.č. 1578/2, ostatní 

plocha, vše v k.ú. Litovel, která byla zaměřena GP č. 2541-481/2014, dle kterého je délka kabelu 869 m. Výše 

náhrady za zřízení věcného břemene byla sjednána ve Smlouvě o budoucí smlouvě č. SML/11/403 ze dne 8. 2. 

2012 a to tak, že bude stanovena znaleckým posudkem. Dle znaleckého posudku č. 449-016/2015 ze dne 29. 4. 
2015 výše náhrady činí 195.720 Kč a k ní bude připočtena DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se 

zřízením věcného břemene ponese oprávněný. 
 

439/13 přijetí dotace v celkové výši 1.200.000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů v rámci 
realizace stavby „Litovel, Nasobůrky – stavební úpravy silnice III/3733“ a současně rada města schvaluje 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění. 
 

440/13 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. ÚRR D-2013/0081/OKP o poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt „Muzeum Litovel – Rozšíření výstavních ploch  

a zřízení depozitáře“ mezi městem Litovel a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, v 

předloženém znění. 
 

441/13 výjimku z Vnitřní organizační směrnice č. 1/2014 a schvaluje předloženou nabídku TS Litovel na opravu 

místních komunikací v centru města Litovel. 
 

442/13 výjimku z Vnitřní organizační směrnice 1/2014 o zadávání veřejných zakázek a souhlasí s přímým zadáním 

zhotoviteli školního altánu v areálu ZŠ Jungmannova. 
 

443/13 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami P4/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

445/13 závazek města vykoupit od pana Z. P. z Březové za polovinu prokazatelně vynaložených nákladů veřejnou část 

kanalizační přípojky pro napojení RD na veřejnou kanalizaci. Maximální výše kupní ceny bude 40.000 Kč. 
 

446/13 závazek města vykoupit od paní P. K. z Unčovic za polovinu prokazatelně vynaložených nákladů veřejnou část 

kanalizační přípojky pro napojení RD na veřejnou kanalizaci. Maximální výše kupní ceny bude 40.000 Kč. 
 

447/13 uhrazení 50 % ceny opravy plotu, maximálně však 37.500 Kč, mezi parcelami 177/19  a 177/18 v katastru města 
Litovel. Rada města současně souhlasí s přesunem stejné částky z položky „ostatní záležitosti OŠKS“ do položky 

„oprava plotu ZŠ Palackého“. 
 

448/13 navýšení provozního příspěvku ZŠ Nasobůrky o částku 27.000 Kč na mzdové prostředky a doporučuje zařadit 
částku 27.000 Kč nejbližších rozpočtových změn. 

 

451/13 na doporučení hodnotící komise na základě předložených dokumentů Výběr nejvhodnějšího návrhu, Výběr 

nejvhodnější nabídky a s vítězem výběrového Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy objektů č.p. 776 a 777  
v Litovli“ – projekční přípravy, firmu AGP projekční atelier s.r.o. Olomouc. 

 

452/13 posílení odboru dopravy MěÚ Litovel o jednoho pracovníka. 
  

455/13 předložené návrhy na ocenění Litovelské naděje 2015 a rozhodla, že ocenění obdrží čestné uznání a finanční 
hotovost ve výši 1.000 Kč. 

 

Rada města Litovel: 
 

419/13 ruší své usnesení č. 319/10 a doporučuje zastupitelstvu města schválit přesun z § 3429 položka 5901 transfery dle 

rozhodnutí ZM ve schváleném rozpočtu 2015 ve výši 200.000 Kč na § 3319 položku 5901 odbor školství  

s názvem Organizace dnů Evropského dědictví. 
 

425/13 bere na vědomí skutečnost, že o pacht pozemku parc.č. 1537/5 zahrada, o výměře 2 685 m2, s následným 

rozdělením na 4 díly, projevili zájem 4 žadatelé, se kterými budou uzavřeny pachtovní smlouvy (V. H., M. J., E. 

P. a M. K., všichni z Litovle). Z důvodu, že mezi budoucími pachtýři nedošlo k dohodě o užívání jednotlivých 
dílů, bude provedeno losování pod vedením místostarosty města. Náklady na rozdělení pozemku uhradí město 

Litovel. 
 

449/13 uděluje výjimku z OZV č. 3/2008 o zákazu alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3 – omezující 

opatření (3) pro akci Městského klubu Litovel – „Rozloučení s prázdninami“, která se bude konat dne 31. 8. 2015, 
v době od 16.00 do 19.30 hod. 



 

450/13 uděluje výjimku z OZV č. 3/2008 o zákazu alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3 – omezující 

opatření (3) a výjimku z OZV č.12/2012 o veřejném pořádku čl. (6) 1 a) stanoví dobu nočního klidu do 22.30 
hod. dle čl. 3 pro akci Městského klubu Litovel – Letní filmová slavnost – letní kino na náměstí Přemysla Otakara 

v Litovli, konané ve dnech 27. – 30. 7. 2015, v době od 21.00 hod. do cca 23.30 hod. 
 

453/13 bere na vědomí Komentář k účetní uzávěrce hospodaření Technických služeb Litovel za 1. čtvrtletí 2015. 
 

454/13 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 18. 5. 2015, schvaluje předložené návrhy  

a pronájmy, včetně následného uzavření smluv o pronájmu bytu a kauci na byt. 

 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

428/13 poskytnutí daru Společnosti přátel hradu Bouzova na vydání publikace mapující činnost společnosti z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města na tyto položky. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

444/13 účetní závěrku města Litovel k 31. 12. 2014, Závěrečný účet za rok 2014, a to bez výhrad. 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit: 
 

421/13 zveřejnění odprodeje části pozemku parc.č. 511/1 ostatní plocha o výměře cca 150 m2, v k.ú. Litovel, z důvodů 

nesouhlasného stanoviska správce bytového domu č.p. 581 OSBD 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. 

     


