
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 19. schůze Rady města Litovel, konané dne 27. srpna 2015 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

586/19 zveřejnění směny pozemků parc.č. 6 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, ve vlastnictví pana F. K.  

z Vísky s pozemkem parc.č. 92 ostatní plocha, o výměře 27 m2, ve vlastnictví města Litovel, dle zaměření GP č. 

169-41/2015, za účelem majetkového narovnání oplocených pozemků. Rozdíl ve výměře pozemků bude finančně 
vyrovnán v ceně 150 Kč/m2. 

 

587/19 uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 11. 4. 2013 mezi městem Litovel a Zemědělským družstvem 

Haňovice týkající se snížení pronajímané části pozemku parc.č. 176/9 orná půda, v k.ú.  Haňovice na 4 040 m2, za 
roční nájemné 630 Kč, za účelem výstavby kompostárny, v předloženém znění. 

 

589/19 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na organizační zajištění Mysliveckého dětského dne v Rozvadovicích dne 5. 9. 

2015. Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel  

a Mysliveckým sdružením Unčovice, v předloženém znění. 
 

590/19 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na organizační zajištění hasičské soutěže veteránů dne 22. srpna 2015. Současně 

rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Savín,  

v předloženém znění. 
 

592/19 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci akce „Litovel, stavební úpravy místní 

komunikace Rybníček“ mezi městem Litovel a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, 

v předloženém znění. 
 

593/19 rozpočtové změny č. 16/2015/RM až č. 18/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

595/19 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami č. P8/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

598/19 prodloužení zkráceného pracovního úvazku ředitelky příspěvkové organizace Městský klub Litovel. 
 

600/19 1. změnové listy č. 08 – 19 na akci „Litovel – napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a  

 Chudobín na kanalizaci“ spolufinancovanou z OP Životní prostředí. Dle předložených změnových listů činí 

výše prací provedených nad rámec projektu bez DPH 3.936.669,75 Kč, výše neprovedených prací bez DPH 
2.070.084,19 Kč. 

2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/14/165 mezi městem Litovel a Společností pro VZ Litovel 

na akci „Litovel – napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín na kanalizaci“ 
spolufinancovanou z OP Životní prostředí, v předloženém znění. 

 

601/19 v případě, že bude zastupitelstvem města schválena příslušná rozpočtová změna, uzavření Smlouvy o dílo 

s Českou zemědělskou univerzitou Praha. Předmětem smlouvy je zpracování studie zahrnující přezkoumání 

dosavadního způsobu hospodaření na LHC Město Litovel a LHC Nová Ves. Cena díla činí 145.000 Kč bez DPH, 
k podpisu smlouvy dojde až po schválení RZ v ZML. 

  

604/19 převedení částky 100.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Vítězná. Současně rada města 

schvaluje čerpání finanční částky z investičního fondu ZŠ Vítězná na opravu generátoru páry v parní lázni bazénu 
ve výši účtované opravy. 

 

605/19 konání dalšího ročníku akce Spartan Sprint v srpnu roku 2016 s tím, že podrobnější podmínky se ještě budou 

projednávat. 
 

606/19 změnu ve složení Komise SPOZ, a to s účinností od 1. 9. 2015, takto: rada města jmenuje členkou komise paní 

M. D. a bere na vědomí odstoupení členky komise paní D. O. ze zdravotních důvodů. 

 

Rada města Litovel: 
 

584/19 dává podnět OŽP MěÚ Litovel k uložení změny manipulačního řádu vodních děl Litovelské cukrovarně a.s.  
k zapracování dlouhodobých opatření po skončení kampaně k eliminaci zápachu z kalových polí. Vodoprávní 

úřad stanoví podmínky, za kterých rozhodnutí o schválení vydá s termínem před zahájením kampaně v roce 2015. 

Tento podnět vychází ze „Sdělení o výsledku šetření podnětu“ ČIŽP ze dne 24. 7. 2015. 
 

596/19 bere na vědomí informaci o plnění sdílených daňových příjmů k 31. 7. 2015. 
 

597/19 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 7. 2015. 
 



599/19 uděluje pro akci Dětský den s ANO, který se bude konat dne 12. 9. 2015, v době od 8:00 do 14:00 hod., v areálu 

Sokolovny v Litovli výjimku z OZV č. 3/2008 o zákazu alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3 – 
omezující opatření (3). 

 

603/19 ruší své usnesení č. 577/17 ze dne 6. 8. 2015 v plném rozsahu a pro akci EHD, konanou dne 5. 9. 2015 nově 

schvaluje toto znění: 
Rada města bere na vědomí oznámení pana Viktora Kohouta, zastupujícího město Litovel jako pořadatele akce 

„Dny evropského dědictví Litovel a oslavy 111 let od 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: 

- s uzavřením poloviny náměstí před Městským úřadem včetně ulice Vlašímova, v pátek 4. 9. 2015 od 7.00 hod.; 

- s úplnou uzavírkou celého náměstí včetně přilehlých ulic: Vlašímova, Masarykova, Šafaříkova, Husova,  

Poděbradova, ul. 1. máje a Boskovicova a s přechodným zavedením obousměrného provozu v ul. Havlíčkova 
v úseku mezi křižovatkami s ul. Poděbradova a ul. l. máje v sobotu 5. 9. 2015 od 13.00 hod.; 

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

-  se součinností Městské policie Litovel při akci; 
- s bezplatnou spoluprací Technických služeb při akci, jejíž rozsah bude dohodnutý předem; 

- s vylepováním plakátů na místech k tomu určených; 

- bezplatné výstupy na Radniční věž v sobotu 5. 9. 2015; 

- 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.; 

- s bezplatným zapůjčením inventáře od krizového řízení – stolové sety, deštníky, stánky a elektrický rozvaděč; 
- s bezplatným zapůjčením stolových setů a 2 kusů praktikáblů 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 MHaSI 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 čl. 3 odst. 3 OZV č. 3/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,  

z ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2; 

- dle čl. 6 OZV č. 12/2012, o veřejném pořádku, z ustanovení čl. 4 (udělení výjimky z místa používání zábavní 
pyrotechniky) a čl. 3 (hlučné projevy dne 5. 9. 2015 v době od 22.00 hod. do 24.00 hod.).  

 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

585/19 zveřejnění odprodeje pozemku parc.č. 83/2 ostatní plocha, v k.ú. Chořelice za účelem vybudování plochy pro 

trávení volného času a rekreace. 
 

588/19 prominutí nájmu ZŠ Jungmannova za používání Sokolovny ve školním roce 2015/2016. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

591/19 projednat a schválit uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru a Smlouvy o zajištění blankosměnkou mezi 

městem Litovel a Komerční bankou a.s., Praha. 
 

594/19 projednat a schválit rozpočtové změny č. 1/2015/ZM dle důvodové zprávy. 
 

602/19 projednat a schválit podání žádosti o dotaci na opravu lesní cesty v k.ú. Litovel. 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 

583/19 na základě stanoviska OV Myslechovice zveřejnit odprodej části pozemků parc.č. 403/1 ostatní plocha, o výměře 

cca 12 m2 a parc.č. 340 ostatní plocha, o výměře cca 9 m2, oba v k.ú. Myslechovice. 

 

 

 

 
          Ing. Zdeněk Potužák                      Viktor Kohout               

              starosta města                                                   místostarosta města 

 

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

     


