
M ě s t o   L i t o v e l 
 

 
 

Výpis usnesení  
 

 

 

z 14. schůze Rady města Litovel, konané dne 4. června 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

457/14  zveřejnění odprodeje části pozemku parc.č. 404/1 ostatní plocha, v k.ú. Myslechovice, za účelem umožnění 
realizace hlavního vstupu do domu. 

 

458/14 uzavření předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání v objektu Savín č.p. 15, obec 

Litovel, mezi městem Litovel a paní L. Z., kterým se snižuje roční nájemné 8.476 Kč na roční nájemné 1.200 Kč, 
a to po dobu trvání nájemního vztahu. 

 

459/14 poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč na organizační zajištění dětského dne v Savíně dne 6. 6. 2015. Současně rada 

města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Savín, v předloženém 
zněn. 

 

460/14 poskytnutí daru ve výši 6.000 Kč na úhradu nákladů spojených s akcí „Starám se o svoji řeku“, která se koná  

v červnu 2015. Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel 
a Občanským sdružením ADETO, v předloženém znění. 

 

462/14 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s účastí S. D. na výcvikovém táboře judo v Japonsku. 

Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a K. D.,  

v předloženém znění. 
 

463/14 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Silnice II/3733 Chudobín – směr Slavětín“, kdy budou dotčeny 

pozemky města Litovel parc.č. 328/3 a 342 v k.ú. Nová Ves, mezi městem Litovel a Olomouckým krajem 

zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, v předloženém znění. 
 

464/14 uzavření Smluv o právu umístit a provést stavbu na pozemcích města Litovel:  

  a) parc.č. 56/23 v k.ú. Nasobůrky – prodloužení vodovodního řadu Nasobůrky 

  b) parc.č. 315 v k.ú. Rozvadovice – prodloužení vodovodního řadu Rozvadovice 
  mezi městem Litovel a Vodohospodářskou společností Čerlinka  s.r.o. Litovel, v předloženém zněn. 
 

465/14 na doporučení hodnotící komise výběr zhotovitele akce „Litovel – Nasobůrky, stavební úpravy silnice III/3733“, 

a to společnost DRAPLSTAV GROUP s.r.o., Zborovice a současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy  
o dílo na realizaci této akce mezi městem Litovel a společností DRAPLSTAV GROUP s.r.o., Zborovice, 

v předloženém znění. 
 

466/14 uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., jako 
oprávněnou, pro umístění a provozování kabelového vedení NN a VN + 1 ks rozpojovací skříně, vybudovaných  

v rámci stavby s názvem „Litovel, Novosady, DTS_OC 3702, DTS, č. IE-12-8002609/VB/2“, uložené  

v pozemcích: parc.č. 405/1, parc.č. 424/3, parc.č. 425/3, parc.č. 521/3, parc.č. 1577/16 a parc.č. 1577/18, vše 

ostatní plocha v k.ú. Litovel, která byla zaměřena GP č. 2515-109/2014, dle kterého činí délka kabelů 578,4 m. 
Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla sjednána ve Smlouvě o budoucí smlouvě č. SML/11/100 ze dne 9. 

5. 2011 a vychází z usnesení č. 10 přijatého na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. částka 200 Kč/bm, minimálně 

však 5.000 Kč a částka 2.000 Kč/m2 za trvalé umístění 1 ks rozpojovací skříně. K vypočtené náhradě bude 
připočtena DPH v zákonné sazbě. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese oprávněný.  

 

467/14 uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., jako 

oprávněnou, pro umístění a provozování kabelového vedení NN, vybudovaného v rámci stavby s názvem „IP-12-
8014628/VB1 Myslechovice, H.-přípojka do 50m, NNk“, uložené v pozemku parc.č. 404/1 ostatní 

plocha/komunikace v k.ú. Myslechovice, která byla zaměřena GP č. 293-473/2014, ze dne 13. 11. 2014, dle kterého 

činí délka kabelu cca 10 m. Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla sjednána ve Smlouvě o budoucí 

smlouvě č. SML/121/2014 a vychází z usnesení č. 10 přijatého na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. částka 100 
Kč/bm, minimálně však 3.000 Kč. K vypočtené náhradě bude připočtena DPH v zákonné sazbě. Veškeré náklady 

spojené se zřízením věcného břemene ponese oprávněný. 
 

 

 



468/14 na doporučení hodnotící komise výběr zhotovitele a uzavření Smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání 

námitek mezi městem Litovel a společností AutoCont CZ a.s., v předloženém znění, na realizaci projektu „Rozvoj 
technologické infrastruktury ICT města Litovel“ spolufinancovaného z prostředků Integrovaného operačního 

programu. 

 
469/14 a) přijetí dotace s účelem použití dle čl. II odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel  

a Olomouckým krajem; 

b) spolufinancování z rozpočtu města Litovel minimálně ve výši 60 % z celkových nákladů na účel dle čl. II odst. 

1 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Olomouckým krajem; 
c)znění veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Olomouckým krajem na částečnou 

úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 
 

471/14 výjimku v počtu dětí v ZŠ Nasobůrky pro školní rok 2015/2016. 
 

472/14 přesun v částkách účelově vázaných příspěvků MŠ Gemerská dle návrhu. 
 

473/14 přesun částky 230.000 Kč z rezervního fondu ZŠ Vítězná do investičního fondu. Rada města dále souhlasí s 

opravou podlahy ve sprše a šatně haly a s uhrazením opravy z investičního fondu. 
 

474/14 rozpočtové změny 7/2015/RM a 8/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

475/14 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami P5/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

478/14 přefakturaci nákladů za opravu dopravního značení paní V. P. 
 

479/14 podání podnětu na ČIŽP ve smyslu překročení kapacity výroby Litovelské cukrovarny a.s. v jednotlivých letech 

(2010 – 2013). 
 

481/14 rozšíření IS GINIS o modul rozklikávací rozpočet v ceně 67.518 Kč vč. DPH. 
 

483/14 aby se MAS Moravská cesta věnovala výzvě týkající se rozvoje školství v rámci přípravy Místních akčních plánů 

 (MAP) v rámci SO ORP Litovel. Struktura MAP bude vycházet z přílohy č. 5 výzvy 46 Operačního programu 

Vzdělání pro konkurenceschopnost. 
 

484/14 zveřejnění záměru výpůjčky části areálu Sokolovny Litovel, konkrétně budovy šaten, včetně dvou unimobuněk, 

tribuny, běžecké dráhy, hřiště házené, přilehlé travnaté plochy a dvou plechových garáží, vše situováno na 

pozemcích pozemku parc.č. 889/1 ostatní plocha/ sportoviště a rekreační pozemku parc.č. 887 ostatní 
plocha/sportoviště a rekreační plocha a pozemku parc.č. st. 1185 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba občanského vybavení bez č.p./č.e., vše v k.ú. Litovel, tak jak je barevně vyznačeno v příloze. 
 

485/14 užívání rybníka před GJO při akci Dětský dnes, tzv. Minitoulky dne 6. 6. 2015. 

 

 

Rada města Litovel: 
 

470/14 bere na vědomí výběr firmy PRODIVING s.r.o. Liberec pro dodání vysokotlakého kompresoru pro HZS 

Olomouckého kraje, požární stanici Litovel prostřednictvím krizového řízení MěÚ Litovel. 
 

476/14 bere na vědomí informaci o plnění sdílených daňových příjmů k 30. 4. 2015. 
 

477/14 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 30. 4. 2015. 
 

480/14 uděluje výjimku z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání a ukončení veřejnosti přístupných akcí čl. 
1, bod 1 a výjimku z OZV č. 12/2012 o veřejném pořádku čl. 6, bod 1 b) pro akci Velký letní karneval, která se 

koná ve Třech Dvorech dne 4. 7. 2015, v době od 20:00 do 3:00. 
 

487/14 postupuje zastupitelstvu města ke schválení navrženou jednotnou výkupní cenu pozemků nacházejících se pod 
místní komunikací v katastrálním území Savín. 

 

 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

461/14 poskytnutí daru Domovu důchodců Jesenec na úhradu provozních nákladů v roce 2015 z důvodu nedostatku 
finančních prostředků v rozpočtu města na tyto položky. 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

456/14 zveřejnit záměr odprodeje části pozemků parc.č. 725/9, 725/1, 725/13 vše orná půda, v k.ú. Litovel,  

o předpokládané celkové výměře 2 088 m2 za účelem výstavby bytového domu za stanovených podmínek.  
 



482/14 schválit „Dohodu o narovnání“ uzavíranou mezi městem Litovel a firmou Zeelandia spol. s r.o. v předloženém 

znění. 
 

486/14 k 1. 6. 2015 pozastavit běh všech lhůt plynoucích z momentálně uzavřené smlouvy týkající se demolice objektu 

agitačního střediska na ulici Sušilova a na základě žádosti Stavební firmy Vymětal s.r.o. postupuje zastupitelstvu 

města k rozhodnutí možnost změny původně zveřejněného záměru prodeje. 

 

 

 

 

 

  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. 

     


