
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 20. schůze Rady města Litovel, konané dne 17. září 2015 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

609/20 umístění sídla pro ZO ČSCH Unčovice v objektu č.p. 90 v Unčovicích bez požadavku na pronájem místnosti  

v objektu sokolovny v Unčovicích. 
 

611/20 zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc.č. 106 zahrada, v k.ú. Tři Dvory, za účelem  rozšíření zázemí  
u rodinného domu č.p. 27. Cena pozemku je dle pravidel ZML 150 Kč/m

2
. Rada města současně doporučuje 

zastupitelstvu města pozemek odprodat. 
 

612/20 uzavření předloženého Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a paní 
L. Z., kterým se mění bod III. - Nájemné, z důvodu pořízení nového plynového topidla. 

 

614/20 uzavření Dodatku č. 5. ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání v objektu č. p. 57, v Litovli, místní část 

Rozvadovice mezi městem Litovel a panem Z. K., kterým se roční nájemné v částce 26.513 Kč snižuje na roční 
nájemné 9.000 Kč, a to po dobu trvání nájemního vztahu. 

 

617/20 znění výpovědi Smlouvy o pronájmu ploch pro umístění reklamních nosičů v objektu č.p. 664 v Litovli, ul. 

Kollárova a tím s ukončením nájemního vztahu mezi městem Litovel a společností H-Media s.r.o. Praha, a to  

v řádné výpovědní lhůtě, která je šestiměsíční, tj. končí 31. 3. 2016. Současně rada města souhlasí se zveřejněním 
záměru pronájmu ploch pro umístění reklamních nosičů ve společných prostorách objektu č.p. 664 v Litovli, ul. 

Kollárova. 
 

620/20 umístění vlastního přenosného dřevěného stánku ve vyhrazeném prostoru na náměstí Přemyla Otakara v Litovli 
s tím, že konkrétní místo bude upřesněno s městským klubem, jako organizátorem všech předvánočních akcí pro 

S. Š. z Olomouce, v době od 16. 11. 2015 do 30. 12. 2015, za účelem prodeje teplých nápojů – punče  

s připojením ne el. energii. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je dle OZV svěřen správci poplatku, 
kterým je MěÚ, odbor MHaSI a bude stanoven dle OZV č. 2/2012, energie bude uhrazena dle spotřeby. Rada 

města současně pro uvedené dny uděluje výjimku z OZV č. 3/2008 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, čl. 3. 
 

621/20 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na činnost hospice v roce 2015. Současně rada města schvaluje znění a uzavření 

Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Hospicem na Svatém Kopečku, v předloženém znění. 
 

622/20 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na organizační zajištění hasičské soutěže žáků a veteránů dne 12. září 2015. 

Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH 
Chořelice, v předloženém znění. 

 

623/20 uzavření Smlouvy o převodu kanalizační přípojky umístěné na pozemcích parc.č. 551 ostatní plocha, parc.č. 

279/2 ostatní plocha a parc.č. 274/1 orná půda, vše v k.ú. Unčovice, mezi městem Litovel panem Z. P., v 
předloženém znění. 

 

625/20 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., jako 

oprávněnou, pro umístění a provozování kabelu NN, zbudovaného v rámci stavby č. IP-12-8015528-2,  s názvem 
„Rozvadovice, RD S. – příp. do 50 m, NNK“ uložené v pozemcích parc.č. 315  a parc.č. 316/2, vše v k.ú. 

Rozvadovice, v délce do cca 8 m. Výše náhrady za zřízení věcného břemene odpovídá sazebníku schválenému na 

4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 150 Kč/m, ovšem minimálně 3.000 Kč. K takto zjištěné náhradě bude 
připočtena DPH v zákonné výši. 

 

626/20 1. změnový list č. 4 na akci „Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky“ spolufinancovanou 

z OPŽP. Dle předloženého změnového listu činí výše dodatečných stavebních prací bez DPH 3.041.127 Kč, 

výše neprovedených prací bez DPH 3.068.752 Kč. 
2. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SML/13/305 mezi městem Litovel a sdružením „Nápravná 

opatření Litovel – Nasobůrky“ (IES Recycling a.s., SITA CZ a.s., EKOSYSTEM s.r.o.) na akci „Realizace 

nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky“ spolufinancovanou z OPŽP, v předloženém znění. 
 

629/20 rozpočtové změny č. 19/2015/RM až č. 25/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

630/20 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami č. P9/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

633/20 přesun v částkách účelově vázaných příspěvků ZŠ Jungmannova. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu 
města navýšit rozpočet ZŠ Jungmannova o částku 10.451 Kč, která bude určena na odpisy. 



635/20 snížení vstupného na radniční věž v Litovli v rámci akcí Městského klubu Litovel „Vánoce v Litovli“ (27. 11., 11. 

12., 17. 12. 2015). Cena vstupného bude v těchto dnech 20 Kč. 
 

636/20 udělení ocenění „Osobnost roku“ a finanční odměny dle předloženého návrhu. 
 

637/20 odpisový plán majetku MŠ Gemerská, příspěvková organizace, který byl organizaci předán k hospodaření v roce 

2015. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města navýšit rozpočet MŠ Gemerská o částku 7.942 Kč, 
která bude určena na odpisy. 

 

638/20 použití znaku města na informační banner a webové stránky T. J. Sokol Litovel. 
 

639/20 uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo na akci „SOŠ Litovel, ul. Komenského - oprava fasád objektu školy“ mezi 
městem Litovel a společností INVEST CZ a.s. Šternberk, dle předloženého znění. Předmětem dodatku je posun 

termínu dokončení o 1 měsíc. 

 

Rada města Litovel: 
 

607/20 ruší své usnesení č. 517/15 ze dne 25. 6. 2015, posouzením situace na místě samém považuje původně 
zamýšlenou realizaci úpravy krajnice v Chořelicích za neúčelnou. 

 

608/20 ukládá odboru MHaSI na doporučení Komise pro investice a výstavbu nechat zpracovat poznávací studii 

budoucích projektových prací uvedených v důvodové zprávě. 
 

613/20 revokuje své usnesení č. 500/15 ze dne 25. 6. 2015 a schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o nájmu 

prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a Českou poštou s. p., kterým se mění ujednání článku I., III.  

a IV. Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání ze dne 8. 1. 1994, v nově předloženém znění. 
 

615/20 bere na vědomí výpověď z předmětného smluvního vztahu - Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání za 

účelem umístění technického zařízení ze dne 31. 8. 2011 uzavřené mezi městem Litovel a RIO Media a.s.  

a souhlasí s ukončením smluvního vztahu uběhnutím sjednané tříměsíční výpovědní lhůty tj. ke dni 31. 12. 2015 

v souladu s ujednáním článku IV. Smlouvy o pronájmu. 
 

616/20 bere na vědomí výpověď pana P. B. a souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání 

užívaných jako pohostinství v objektu č.p. 90 v Litovli, místní část Unčovice v řádné tříměsíční výpovědní lhůtě, 

tj. ke dni 31. 12. 2015, a současně souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu těchto prostor sloužících podnikání. 
 

618/20 bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi ML a nájemci S. a V. V. na pronájem části pozemku 

parc.č. 849/3, díl č. 6. Současně rada města souhlasí se zveřejnění části pozemku, parcela č. 849/3, díl č. 6,  

o výměře 475 m
2
, k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka, k pachtu na dobu neurčitou, výše pachtovného 2 Kč/m

2
/rok. 

 

619/20 bere na vědomí výpověď paní Z. M. a souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 425/3,  

k datu 30. září 2015, dohodou smluvních stran. K uvedenému datu bude mobilní stánek, který je vlastnictvím 

nájemce, odklizen, včetně úpravy přilehlého prostranství. V případě, že nebude k tomuto datu odklizen, bude 
běžet výpovědní doba dle smlouvy. 

 

624/20 bere na vědomí výsledek výběrového řízení a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky akce: „Revitalizace 

historického centra v Litovli, stavba č. IV, komunikace a chodníky“ a současně schvaluje uzavření Smlouvy  

o dílo na zajištění projekční přípravy díla mezi městem Litovel a společností MSM Project s.r.o., Opava – 
Kylešovice, v předloženém znění. 

 

628/20 ruší své č. 2829/76 ze dne 9. 10. 2014 a nově schvaluje závazek města vykoupit od Ing. J. K. z Unčovic za 

polovinu prokazatelně vynaložených nákladů veřejnou část kanalizační přípojky pro napojení RD čp. 137 na 
veřejnou kanalizaci. Maximální výše výkupní ceny bude 40.000 Kč. Současně rada města schvaluje Smlouvu  

o převodu kanalizační přípojky od J. K., bytem Unčovice č.p.137 umístěné na pozemcích parc.č. 19/1 zahrada  

a parc.č. 508 ostatní plocha v k.ú. Unčovice. 
 

631/20 bere na vědomí informaci o plnění sdílených daňových příjmů k 31. 8. 2015. 
 

632/20 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 8. 2015. 
 

640/20 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 14. 9. 2015, schvaluje předložené návrhy  
 a pronájmy, včetně následného uzavření smluv o pronájmu bytu a kauci na byt. 
 

641/20 se seznámila s návrhem na vydání změny č. 1b a č. 2 Územního plánu Litovel a postupuje tento materiál 

zastupitelstvu města k rozhodnutí. 
 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

610/20 požadované podmínky za účelem uzavření pachtovní smlouvy k pozemku parc.č. 1537/5 zahrada, o výměře 2 685 
m

2
, v k.ú. Litovel a současně schvaluje zveřejnění pozemku k pachtu za nových podmínek v souladu s územním 

plánem. 



 

627/20 aby součástí plánované opravy hradební zdi u Švédské uličky v Litovli byla uzavírací mříž z obou stran uličky. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

634/20 uzavření smlouvy s Městským klubem Litovel o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na uspořádání 

předvánočního kulturního programu Vánoce v Litovli. 

 

 

 

 

 
          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. 

     


