
M ě s t o   L i t o v e l 
 

 
 

Výpis usnesení  
 

 

 

ze 17. schůze Rady města Litovel, konané dne 6. srpna 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

543/17 zveřejnění odprodeje částí pozemků parc.č. 1685/5 ostatní plocha a 1589/3 ostatní plocha, oba v k.ú. Litovel, za 
účelem zpevnění přístupové komunikace a možné rozšíření stávající haly. Předpokládaná výměra odprodávaných 

pozemků cca 150 m2. 
 

544/17 zveřejnění odprodeje části pozemku parc.č. 521/3 ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7 m2 v k.ú. Litovel 
za účelem stavby trafostanice. 

 

548/17 smluvní měsíční nájemné pro Pohostinství Rozvadovice ve výši 750 Kč a souhlasí se  zveřejněním záměru změnit 

Nájemní smlouvu uzavřenou dne 13. 1. 2011 na pronájem prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 57 v Litovli, 
místní část Rozvadovice. Změnou Nájemní smlouvy by mělo dojít ke snížení ročního nájemného ze současných 

26.513 Kč na nově navržených 9.000 Kč ročního nájemného po dobu trvání nájmu. 
 

549/17 uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 2. patře Polikliniky v Litovli pro výkon praxe 
interní ambulance mezi městem Litovel a MUDr. P. M., a to od 7. 8. 2015. 

 

551/17 zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č. 367 zahrada, v k. ú. Unčovice, část Březové, o výměře 21 m2, za 

účelem umístění venkovního posezení před místní hospůdkou v Březové. Nájem na dobu neurčitou, s měsíční 

výpovědní lhůtou, cena nájemného v době provozu za měsíce květen-září, 25/Kč/m2/měsíc, zbývající měsíce – 
mimo provoz, pouze za účelem skladování posezení cena nájemného 100 Kč/měsíc. 

 

552/17 ukončením platnosti Smlouvy o údržbě pozemků parc.č. 56/19 orná půda, v k.ú. Víska u Litovle, o výměře 

16 200 m2 a parc.č. 208/1 orná půda, v k.ú. Nasobůrky, o výměře 2 233 m2, dle čl. III. smlouvy, bod. 1 dohodou 
k datu 31. 10. 2015. Důvodem ukončení smlouvy je odprodej pozemků. 

 

553/17 uzavření Smlouvy o právu  provést stavbu „Oprava autobusové točny v místní části Litovel – Savín“ na části 

pozemku parc.č. 44/2, v k.ú. Savín, mezi městem Litovel a vlastníky pozemku, a to paní M. M., panem P. M., 
paní I. L., v předloženém znění. 

 

554/17 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 299/6 ostatní komunikace, v k.ú. Litovel, který je 

ve vlastnictví města Litovel, mezi městem Litovel a panem R. W. z Unčovic, v předloženém znění. Jedná se  
o přípojky kanalizace, vodovodu, NN, vjezd a vstup k RD v Litovli, ul. Sadová. 

 

555/17 uzavření Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru projektanta na akcích „Litovel, stavební úpravy místní 

komunikace Rybníček“ a „Litovel – Nasobůrky, stavební úpravy sil. III/3733“ mezi městem Litovel a Ing. P. D., 
Olomouc, v předloženém znění. 

 

556/17 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem 

Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., jako oprávněnou, pro budoucí umístění a provozování NNk, 

uložených v rámci stavby s názvem „č. EP-12-8002515, Litovel, Javoříčská, Město Litovel přel. NN“, v pozemku 
parc.č. 1589/3 ostatní plocha/komunikace, v k.ú. Litovel, v předpokládané délce 21 bm. Délka kabelu bude 

zaměřena GP po dokončení stavby. Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla stanovena dle sazebníku 

schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 200 Kč/m + DPH v zákonné výši, min. 5.000 Kč. Veškeré 
náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese oprávněný. 

 

557/17 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a RWE GasNet, s.r.o., se 

sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněným, o umístění a provozování plynárenského zařízení 
označeného číslem stavby: 50208 s názvem „Reko MS Litovel - Chudobín 3. část“, uložené v pozemcích parc.č. 

49/7, parc. č. 57/23 a parc.č. 57/45, vše v k.ú. Chudobín, zapsaných v katastru nemovitostí jako vlastnictví města 

Litovel na LV č. 10001, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 0139-10355/2014 ze dne 24. 3. 2015, za 

jehož uložení bude uhrazena smluvně sjednaná úplata stanovená rozhodnutím ZML. Náklady spojené se vkladem 
práv do KN ponese oprávněný. 

 

561/17 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ 

Distribuce, a.s., jako oprávněnou, pro budoucí umístění a provozování NNk, uložených v rámci stavby s názvem 
„č. EP-12-8002995/1, Litovel, Chudobín, Město Litovel OBH - NN“, v pozemcích parc.č. parc.č. 57/4 trvalý 



travní porost, parc.č. 57/45 orná půda a parc.č. 49/7 ostatní plocha vše v k.ú.  Chudobín, v předpokládané délce 34 

bm. Délka kabelu bude zaměřena GP po dokončení stavby. Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla 
stanovena dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 150 Kč/m + DPH v zákonné výši, 

mini. 3.000 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese oprávněný. 
 

562/17 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a RWE GasNet, s.r.o., jako 
oprávněnou, pro umístění a provozování STL plynovodu dn 50, zbudovaného v rámci stavby s názvem „Přeložka 

STL plynovodu dn 50 – přístavba DSL FOOD, č. stavby 8800080178“, a uloženého v pozemcích  parc.č. 56/19 

orná půda a parc.č. 98/1 orná půda, vše v k.ú. Víska u Litovle. Věcné břemeno bylo zaměřeno GP č. 166-
539/2014. Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla stanovena usnesením Rady města Litovel na její 69. 

schůzi konané dne 5. června 2014 a usnesením č. 2540/69 a usnesením Rady města Litovel konané dne 12. 3. 

2015 přijatým pod č. 244/9. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese oprávněný. 
 

563/17 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami P7/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

566/17 dočasné využití prostor bývalé prádelny na ulici Gemerská pro potřeby pracoviště krizového řízení (dle 

předloženého zákresu). 
 

571/17 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Litovel, stavební úpravy místní komunikace Rybníček“ mezi 
městem Litovel a firmou MODOS spol. s r.o., v předloženém znění. 

 

572/17 uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi městem Litovel  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., v předloženém znění. 
 

573/17 odpis pohledávky za blok na pokutu na místě nezaplacenou série GE/2013, č. bloku E 0154307, ve výši 500 Kč  

a série GE/2013, č. bloku E 0154159, ve výši 1.000 Kč. 
 

575/17 konání akce Graffity Jam dne 5. 9. 2015 na in-line hřišti v Litovli. Současně rada města schvaluje poskytnutí daru 
ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění této akce a schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi 

městem Litovel a panem P. J.. 
 

578/17 změnu provozního řádu Městského koupaliště Litovel v tom smyslu, že se od 6. 8. 2015 prodlužuje otevírací 
doba, a to do 20 h. 

 

 

Rada města: 
 

542/17 projednala podněty ze zprávy KV ze dne 8. 6. 2015 dle úkolu z na 8. ZML. Zjištěné nedostatky starosta města 

projednal s vedoucím odboru MHaSI s důrazem na to, aby se pochybení neopakovala. Rada města ukládá Komisi 

pro dopravu předložit a doporučit další úpravy pro cyklistickou dopravu dle zpracované cyklostudie, a to  

v termínu do 15. 10. 2015. 
 

558/17 bere na vědomí výsledek výběrového řízení a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky akce: „Radniční 

Morava – odstranění sedimentů a revitalizace toku v úseku Smetanovy sady“ a současně schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností AQUATEST a.s. Praha, v předloženém znění. 
 

559/17 bere na vědomí výsledek výběrového řízení a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky akce: „Veřejné 

osvětlení Pavlínka“ a současně schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Kamilem Jarmarem z 

Litovle, v předloženém znění. 
 

560/17 se rozhodla provést kontrolu hospodaření s příspěvkem z rozpočtu města a: 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o auditorské činnosti (Mateřská škola Gemerská a Mateřská škola  

G. Frištenského) mezi městem Litovel a Ing. V. V., v upraveném znění.  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o odborné pomoci (ŠJ Studentů a Technické služby Litovel) mezi městem Litovel 
a firmou Kreston A&CE Audit, s.r.o., v upraveném znění. 

3.  ukládá starostovi města, aby informoval příspěvkové organizace o rozhodnutí rady města k provedení 

kontroly. 
 

564/17 bere na vědomí informaci o plnění sdílených daňových příjmů k 30. 6. 2015. 
 

565/17 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 30. 6. 2015. 
 

567/17 bere na vědomí žádost TJ VS Litovel, jako pořadatele akce BOBR CUP 2015 konané ve dnech 2. - 4. 10. 2015, 
ve venkovním areálu Loděnice, který je předmětem pronájmu TJ VS a pro tuto akci: 

1. souhlasí s úplnou uzavírkou příjezdové cesty pro osobní a nákladní dopravu, směrem ke koupališti, dne 2. 10.  

2015 od 18.00 hod. do 3. 10. 2015 do 20.00 hod. z důvodu zajištění zásobování soutěže a využití této cesty 
jako běžecké trati k závodu; 

 2.  souhlasí s bezplatným zapůjčením stanů města Litovel; 

3.  souhlasí s bezplatným umístěním velkoplošného poutače na pozemku ve vlastnictví města, parcela č. 508/3  

v termínu od 15. 8. 2015 do 7. 10. 2015 (k propagaci akce BOBR CUP); 



 4. souhlasí s pomocí Městské policie při koordinaci dopravy v den závodu; 

5. uděluje výjimku z OZV č. 2/2012 o veřejném pořádku a dle čl. 6 (1) a) stanoví jinou dobu nočního klidu dle  
 čl. 3, a to do 03.00 hod. dne 4. 10.2015; 

6.  uděluje výjimku z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání a ukončení veřejnosti přístupných akcí,  

 z čl. 1 (2), ukončení akce v 03.00 hod. 
 

569/17 bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření v lesích za první pololetí 2015, včetně plnění finančního plánu. 
  

570/17 bere na vědomí Komentář k účetní uzávěrce hospodaření Technických služeb Litovel za 1. pololetí 2015, včetně 

plnění finančního plánu nákladů a výnosů. 
 

574/17 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 5. 8. 2015, schvaluje předložené návrhy  

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

576/17 uděluje výjimku dle čl. 6 OZV č. 12/2012, bod (1) b), O veřejném pořádku, z používání zábavní pyrotechniky pro 
 firmu Pyro & Art s.r.o. Olomouc za účelem odpálení ohňostroje dne 8. 8. 2015 v cca 21:50 hod na akci 

Litovelský Otvírák 2015. 
 

577/17 bere na vědomí oznámení města Litovel, v zastoupení pana Viktora Kohouta jako pořadatele, o akci „Dny 

evropského dědictví Litovel a oslavy 111 let o založení budovy GJO“ konané dne 5. 9. 2015 na náměstí Přemysla 
Otakara, u budovy GJO a na Svatojánském mostě v Litovli a pro tuto akci uděluje: 

  1. souhlas: 

- se záborem poloviny náměstí před Městským úřadem v pátek 4. 9. 2015 a v sobotu 5. 9. 2015 a v souvislosti se 
záborem souhlas s úplnou uzavírkou ulice Vlašímova  

-  s úplnou uzavírkou náměstí včetně přilehlých ulic Vlašímova, Masarykova, Šafaříkova, Husova a Poděbradova 

v sobotu 5. 9. 2015 od 13 hod. 
 - s uzavírkou Svatojánského mostu v sobotu 5. 9. 2015 od 13.00 do 16.00 hod. 

- se součinností Městské policie Litovel při akci 

- se spoluprací Technických služeb při akci 

- s vylepováním plakátů na místech k tomu určených 
 - se slevou vstupného (proti standardnímu ceníku) na výstupy na Radniční věž – v sobotu 5. 9. 2015 vstupné 

zdarma  

- s možností plavby na lodičkách po rybníce před GJO 
- s hudební produkcí v sobotu 5. 9. 2015 na náměstí od 15.00 do 22.00 hod. a na dvoraně u GJO od 18.00 do 

22.00 hod. 

- se zapůjčením inventáře od krizového řízení – stolové sety, deštníky, stánky a elektrický rozvaděč do rezervy 
- s bezplatným zapůjčením stolových setů a 2 kusů praktikáblů (jedná se o akci města) od Městského klubu 

Litovel  

- s bezplatným zajištěním průvodcovské činnosti na procházce Litovlí v sobotu 5. 9. 2015 od Turistického 

informačního centra 
- s  tím, že výběr poplatků ze stánkového prodeje zajistí odbor MH a SI ve spolupráci s Městskou policií dle OZV 

2/2012 a vybraná částka bude v hotovosti odvedena na pokladně města a následně přeúčtována na ponížení 

nákladů, týkajících se akce.  
 2. výjimku: 

- dle č. 1 odst. 2 OZV č. 5/2012 z ustanovení čl. 1 odst. 1 této OZV, kdy v souladu s čl. 2 této OZV oznamuji, že 

výše uvedená akce bude ukončena ve 22.00 hod. 5. 9. 2015 a vyklizení bude ukončeno do 24.00 hod. 5. 9. 2015. 

- dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 3/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,  
z ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 této OZV. 

- dle čl. 6 OZV č. 12/2012, o veřejném pořádku, z ustanovení čl. 4 (udělení výjimky místa používání zábavní  

  pyrotechniky) a čl. 3 (hlučné projevy v sobotu 5. 9. 2015 v době od 22.00 hod. do 24.00 hod. 
 

Rada města neschvaluje: 
 

541/17 nákup 3 kusů fitness strojů od firmy Alestra s.r.o., Kuřim dle předložené cenové nabídky. 
 

546/17 ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 10. 1. 2005 mezi městem Litovel a nájemcem Ing. L. G. z Litovle  

k datu 31. 10. 2015. současně rada města nesouhlasí s novým zveřejněním pronájmu části pozemku parc.č. 305/1, 

v k.ú. Litovel, lokalita Vítězná, za účelem umístění prodejního stánku. 
 

547/17 žádost společnosti BENU Lékárna o pronájem plochy pro reklamní stojan v přízemí objektu polikliniky, a to  

v návaznosti na plnění závazku ke společnosti H - Media Praha s.r.o na základě sepsané smlouvy na pronájem 

plochy pro reklamní nosiče. 
 

550/17 aby nájemní smlouva (SML/2015/118) mezi městem Litovel a panem L. V. z Nasobůrek na pronájem části 

pozemku parc.č. St 20/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Nasobůrky, za účelem vybudování venkovního 



posezení, byla uzavřena až s účinností od 1. 9. 2015, a to z důvodu prodloužení stavebních prací na rekonstrukci 

soukromé hospůdky. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

545/17 doporučuje zastupitelstvu města: 

a) vyslovit souhlas s výkupem stavbou dotčených částí pozemků parc.č. 101/10, parc.č. 922/26 a parc.č. 979/66 

vše v k.ú. Červenka, od paní I. H. za jí požadovanou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené  

s převodem.  
b) v případě, že paní I. H. bude chtít prodat celé své pozemky, včetně částí nedotčených stavbou, souhlasí  

s výkupem pozemků za městem nabídnutou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem a daň  

z nabytí nemovitostí. 
 

568/17 projednat a schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány 

loterie a jiné podobné hry. 

 

 

 

 

 
          Ing. Zdeněk Potužák, v. r.                     Viktor Kohout               

              starosta města                                                    místostarosta města 

 

 

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

     


