
M ě s t o   L i t o v e l 
 

 
 

Výpis usnesení  
 

 

 

z 15. schůze Rady města Litovel, konané dne 25. června 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

488/15 celoroční uzavření komunikace Litovel – Šargoun pro motorová vozidla a ukládá odboru MHaSI provést 
administrativní kroky k celoroční uzavírce. 

 

489/15 aby se u objektu Sokolovna Unčovice pokračovalo dle původního projektu na opravu fasády bez zateplování.  
 

491/15 aby se starostou města spolupracovala osoba na DPČ, která bude asistovat jako dozor při investičních akcích, a to 
od 1. 7. 2015. 

 

492/15 hodnotící kritéria pro vydávání závazných stanovisek dle § 33 odst. 6, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci  

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o doplatek na bydlení v ubytovacích zařízeních, 
které se nacházejí v ORP Litovel. Závazná stanoviska bude schvalovat RM na návrh odboru sociálního  

a správního. Při vydávání závazných stanovisek se budou hodnotit tato kritéria dle předloženého návrhu. 
 

496/15 závazek města vykoupit od pana R. Š. z  Chudobína  za částku  29.137 Kč, vč. DPH, domovní čerpací stanici 
umístěnou na soukromé kanalizační přípojce k rodinnému domu. Jímku včetně technologie bude provozovat VHS 

Čerlinka a zajišťovat případnou výměnu čerpadla. Spotřeba el. energie za provoz  čerpadla půjde k tíži vlastníka 

rodinného domu. 
 

499/15 uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 763 v Litovli, nám. Přemysla Otakara, mezi 

městem Litovel a paní H. H., na dobu neurčitou, s účinností od 1. 7. 2015 za roční nájemné 140.000 Kč. 
 

500/15 uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a Českou poštou  

s. p. s účinností od 1. 7. 2015, kterým se mění ujednání v bodě III. smlouvy, tj. úhrada služeb spojených  
s užíváním prostor, v předloženém znění. 

 

501/15 zveřejnění záměru výpůjčky místnosti v prostorách bývalé školy v Chudobíně č. p. 31 za účelem uskladnění 

rekvizit na akci Chudobínský Bobřík odvahy a jiných kulturních akcí v obci, bez nároku na využívání energií. 
 

503/15 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění dětského dne v Chořelicích dne 20. 6. 2015. Současně 

rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Mysliveckým 

sdružením Unčovice, v předloženém znění. 
 

504/15 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na org. zajištění oslav 20. výročí tanečního souboru KASTER. Současně rada 

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

505/15 uzavření kupní smlouvy o prodeji obrazu F. Flasara a sbírkových předmětů pro Muzeum Litovel uzavírané mezi 
městem Litovel a panem R. K., v předloženém znění. 

 

506/15 uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o., se sídlem Litovel, Cholinská 

1018, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 182.000 Kč za účelem podpory školních, 
sportovních a ekologických aktivit města Litovel v roce 2015. 

 

507/15 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě dílo mezi městem Litovel a firmou MSS Projekt s.r.o. Praha na realizaci 

projektové dokumentace akce: „Litovel – stavební úpravy mostu přes Nečíz na MK v ul. Komenského“, 

v předloženém znění. 
 

508/15 uzavření Smlouvy o realizaci související investiční akce prostřednictvím společného dodavatele na opravu střechy 

objektu č.p. 173/1a v Litovli mezi městem Litovel a Ahold Czech Republic, a.s. Praha, v předloženém znění. 
 

509/15 uzavření Mandátní smlouvy na zabezpečení kompletního biologického dozoru v rámci akce „Radniční Morava – 
odstranění sedimentů a revitalizace toku v úseku Smetanovy sady“ mezi městem Litovel a RNDr. L. M. PhD., 

Olomouc, v předloženém znění. 
 

510/15 uzavření Příkazní smlouvy o výkonu stavebního dozoru v rámci akce „Radniční Morava – odstranění sedimentů  
a revitalizace toku v úseku Smetanovy sady“ mezi městem Litovel a Ing. J. M., Velká Bystřice, v předloženém 

znění. 



511/15 uzavření Smluv o právu provést stavbu „Rozvadovice, tlaková kanalizace – prodloužení řadu T 3.1. – domovní 

čerpací stanice s tlakovou kanalizační přípojkou na pozemcích  vlastníků stavebních parcel v Rozvadovicích:  
1. parc.č. 156/19, 156/20 – M. P. a H. V., Litovel 

2. parc.č. 156/11, 156/12 – T. V., Měrotín   

3. parc.č. 156/9, 156/10 – M. D., Litovel 
4. parc.č. 156/15, 156/16 – P. H., Litovel 

5. parc.č. 156/17, 156/18 – T. H., Litovel 

6. parc.č. 156/13, 156/14 – P. P., Litovel. 
 

512/15 1. změnové listy č. 1 – 15 na akci „Muzeum Litovel – rozšíření výstavních ploch a zřízení depozitáře 

spolufinancovanou z ROP SM. Dle předložených změnových listů činí výše prací provedených nad rámec 

projektu bez DPH 818.923,11 Kč, výše neprovedených prací bez DPH 309.456,66 Kč. 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/14/367 mezi městem Litovel a FORTEX-AGS, a.s. na akci 
„Muzeum Litovel – rozšíření výstavních ploch a zřízení depozitáře“ spolufinancovanou z ROP SM, 

v předloženém znění. 
 

513/15 uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost informační sítě MEIS v Olomouckém kraji v roce 2015 ve 
výši 25.000 Kč mezi městem Litovel a Statutárním městem Olomouc, v předloženém znění. 

 

514/15  1. změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace akce „Výstavba kompostárny, Litovel“ spolufinancované z Operačního 

programu Životní prostředí; 
 2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/14/478 mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o.  

v předloženém znění. 
 

515/15 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci chodníku v Savíně mezi městem Litovel a firmou LB 
2000 s.r.o. Olomouc, v předloženém znění. 

 

517/15 provedení zpevnění krajnic dle požadavku Osadního výboru Chořelice dle předložené žádosti a s odstraněním 

nevzhledného ohrazení výsadby na obecním pozemku, které zde bylo provedeno bez souhlasu města a Osadního 

výboru. 
 

519/15 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami P6/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

520/15 rozpočtové změny 9/2015/RM až 15/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

523/15 odměny pro ředitele školských organizací dle upraveného návrhu. 
 

524/15 přijetí věcného daru v hodnotě 111.232,40 Kč ZŠ Vítězná. 
 

525/15 bezplatné využití areálu Sokolovny a sociálního zařízení v budově Sokolovny Rodičovskému sdružení při ZŠ 

Vítězná dne 26. června 2015 pro akci Školní slavnost a uděluje výjimku z OZV č. 3/2008 pro tuto akci. 
 

527/15 přijetí dotace ZŠ Jungmannova ve výši 927.507 Kč z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 

528/15 plán inventur na rok 2015. 
 

532/15 navržený ceník pro Městské koupaliště Litovel od 1. 7. 2015. 
 

533/15 uzavření Smlouvy o výpůjčce části areálu Sokolovny mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, v předloženém 

znění. 
 

534/15 na doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek uzavření Smlouvy o dílo pro stavební akci 
„Revitalizace historického centra města Litovel – stavba I – ulice Masarykova“ mezi městem Litovel a firmou 

STRABAG a.s., Praha, v předloženém znění. 

 

 

Rada města Litovel: 
 

493/15 revokuje své usnesení č. 282/10 a nově jeho znění schvaluje takto: Rada města akceptuje nabídku auditora, že 

nebude městu Litovel opožděně dodaný audit vůbec účtovat. S ohledem na tuto nabídku nebylo potřeba sjednané 

sankce uplatnit. 
 

495/15 revokuje usnesení č. 338/11 a souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc.č. 227 trvalý travní 

porost, v k.ú. Myslechovice, o výměře cca 648 m2 za podmínek: 

  a) pozemek lze využít na účel stanovený Územním plánem Litovel; 
 b) cena pozemku je 150 Kč/m2. 
 

498/15 bere na vědomí ukončení pronájmu k části pozemku parc.č. 1638/15 v k.ú. Litovel, v souladu s čl. V. nájemní 

smlouvy ze dne 26. 1. 2004, uzavřené mezi městem Litovel a V. a Z. D. z Litovle, k datu 31. 10. 2015 z důvodu 

odprodeje uvedené části pozemku. 



502/15 bere na vědomí informace OBH týkající se objektu č.p. 1087 v Litovli, U Stadionu a současně souhlasí 

s přidělením obytné místnosti č. 109 panu J. K. a s uhrazením kauce ve dvou splátkách. 
 

518/15 bere na vědomí důvodovou zprávu o ukončení kroků směřujících ke změně fakturované sazby DPH v rámci 

smlouvy o vytvoření publikace „Litovel – velké dějiny města“ mezi městem Litovel a Univerzitou Palackého  

v Olomouci. 
 

521/15 bere na vědomí informaci o plnění sdílených daňových příjmů k 31. 5. 2015. 
 

522/15 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 5. 2015. 
 

529/15 na základě schválených „Pravidel o provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku města“ bere na vědomí 
předloženou zprávu likvidační komise. 

 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

490/15 uzavření příkazní smlouvy mezi městem Litovel a společností M & T s.r.o. na zpracování a podání kompletní 

žádosti o dotaci vč. příloh na projekt „Přechody pro pěší na ulici Dukelská“ na Státní fond dopravní infrastruktury 
ČR. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

497/15 schválit podání žádosti u SPF ČR o bezúplatný  převod pozemku parc.č. 835/7 orná půda, o výměře 4067 m2, 

v k.ú. Litovel (Pavlínka). 
 

516/15 schválit v předloženém znění darovací smlouvu uzavíranou mezi Olomouckým krajem a městem Litovel  

o převodu pozemků zabraných při stavbě autobusových zálivů v k.ú. Rozvadovice, Unčovice, Nasobůrky, 

Litovel Chudobín a Nová Ves u Litovle. 
 

526/15 schválit přesun částky 259.137,27 Kč z položky GJO – opravy budovy do položky GJO – věcný dar a současně 

doporučuje zastupitelstvu města darovat Gymnáziu Jana Opletala v Litovli 52 ks šatních skříněk v celkové 

pořizovací ceně 259.137,27 Kč vč. DPH. 
 

530/15 z předloženého návrhu schválit bod b), a to: podat u SPÚ ČR žádost o vypracování „Studie dopadů výstavby 
protipovodňových opatření na hospodaření ZPF, dostupnost pozemků a proveditelnost pozemkových úprav  

v oblasti Litovel-západ“. 
 

531/15 pověřit vedení města, aby zahájilo jednání o možném výkupu lesních pozemků vedených v LHP Nová Ves od 
menšinových spoluvlastníků (obce Měrotín a Bílá Lhota) s tím, že by se sjednané kupní ceny hradily 

prodávajícím ve splátkách dle možností daných rozpočtem pro rok 2015, případně v dalších letech. 
 

535/15 schválit odprodej pozemku ve zveřejněné vyznačené části o výměře cca 8 700 m2 z pozemku parc.č. 56/19 orná 
půda v k.ú. Víska u Litovle a části o výměře cca 17 400 m2 z pozemku parc.č. 208/1 orná půda v k.ú. 

Nasobůrky, za účelem výstavby výrobních a skladovacích hal, administrativního zázemí a zpevněných 

příjezdových cest a parkovacích ploch, firmě SEV Litovel, s.r.o., se sídlem Litovel, Palackého 1160/34, IČ 
25843389, za sjednanou kupní cenu 500 Kč/m2 u pozemku nezatížených jakýmikoli závazky a 250 Kč/m2 u 

vymezených částí pozemků, jejichž využití je omezeno uloženými inženýrskými sítěmi. Kupující se smluvně 

zaváže k započetí a realizaci shora uvedených staveb ve smluvně sjednaných termínech a k zajištění min. 200 

pracovních míst po sjednanou dobu a tento závazek bude utvrzen smluvní pokutou. Přesná výměra pozemků  
a plocha jednotlivých cenových zón bude stanovena po vyhotovení GP. Kupující ponese veškeré náklady  

s převodem spojené mimo daně z nabytí nemovitých věcí. 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 

494/15 schválit, aby byla mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal, s.r.o. uzavřena dohoda o odstoupení od 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

 

 
          Ing. Zdeněk Potužák                      Bc. Zdeněk Jančí               

              starosta města                                                        člen rady města 

 

 

    
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze jejich iniciálami. 

     


