
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 22. schůze Rady města Litovel, konané dne 22. října 2015 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

670/22 vyplacení odměny kronikáři města dle uzavřené dohody o provedení práce ve stejné výši jako v roce 2014. 
 

673/22 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na organizační zajištění mezinárodní výstavy holubů, která se bude konat v 

Litovli ve dnech 24. – 25. 10. 2015. Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru 

mezi městem Litovel a Českým svazem chovatelů, Klub chovatelů holubů velkých voláčů. 
 

674/22 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na organizační zajištění Lampičkového průvodu, který se bude konat 13. 

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

Litovel a Charitou Šternberk, středisko Litovel. 
 

675/22 uzavření Smlouvy o výpůjčce (areál Kompostárny Litovel, včetně technického vybavení) mezi městem Litovel 

a příspěvkovou organizací Technické služby Litovel, v předloženém znění. 
 

676/22 uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120041846, Smlouvy č. Z_S24_12_8120041828, Smlouvy  
č. Z_S24_12_8120041821 o realizaci přeložek distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, 

která je podmiňující investicí stavby „Regenerace panelového sídlišť Uničovské předměstí Litovel“ mezi 

městem Litovel a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, v předloženém znění. 
 

677/22 uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení stavby NTL plynovod pro 18 RD – lokalita Pavlínka, I. etapa 

mezi městem Litovel a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, v předloženém znění. 
 

678/22 změnové listy č. 020 – 022 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 5.354.531,65 Kč, výše neprovedených prací bez DPH 

5.273.268,25 Kč. Současně rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 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. 
 

679/22 uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o plnění hlavního účelu a předmětu činnosti mezi městem Litovel  
a příspěvkovou organizací Technické služby Litovel, v předloženém znění. 

 

681/22 převod majetku – venkovního hřiště s betonovou plochou na pozemku parc.č. 105/1, 105/6 a 105/7 ze správy ZŠ 

Jungmannova do správy města Litovel od 1. ledna 2016. Zůstatková hodnota hřiště je 814.531 Kč. 
 

684/22 Dodatek č. 1 Odpisového plánu města Litovel, v předloženém znění. 
 

685/22 uzavření Dohody o pracovní činnosti mezi městem Litovel a předsedou Seniorklubu Litovel, dle návrhu. 
 

687/22 uzavření Smlouvy o dílo (Komunikační kampaň projektu Třídění odpadu Město Litovel) mezi městem Litovel  
a společností HOJA partner, Vranovice, v předloženém znění. 

 

688/22 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Litovel – Nasobůrky, stavební úpravy silnice III/3733“ mezi 

městem Litovel a firmou DRAPLSTAV GROUP s.r.o., v předloženém znění. 
 

691/22 Zásady o poskytování dotací z rozpočtu města Litovel s účinností od 1. 11. 2015 
 

694/22 změnu organizační struktury Městského úřadu Litovel a Organizačního řádu a nově schvaluje zařazení pozice 

do bodu V. Kompetence jednotlivých odborů a oddělení, Útvar tajemníka, Majetkové a právní. Rada města 

současně souhlasí s rozpočtovou změnou a převodem zůstatkové alikvotní částí finančního prostředků z položky 
právní služby do položky mzdy a odvody. 

 

Rada města: 
 

672/22 projednala a bere na vědomí částečnou výpověď Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor mezi 

městem Litovel a Středomoravskou nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk, uzavřenou dne 29. 
11. 2013, z nebytových prostor v objektu č.p. 664 v ul. Kollárova v Litovli, a to nebytových prostor ve II. 

nadzemním podlaží, užívaných jako ordinace diabetologie a revmatologie a nebytových prostor ve III. 

nadzemním podlaží, užívaných jako ordinace diabetologie rozšířenou o nefrologii a nutriční poradnu, v řádné  

tříměsíční výpovědní lhůtě, tj. ke dni 31. 12. 2015. Současně rada města souhlasí se zveřejněním záměru 
pronájmu vypovídaných prostor sloužících podnikání. 

 



680/22 bere na vědomí, že ZŠ Jungmannova získala dotaci ve výši 312.920 Kč z OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 
 

682/22 ukládá odboru MHaSI sdělit oznamovateli, že lavička je umístěna na pronajatém pozemku Ing. V. V.  

z Chořelic, který si lavičku označí tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o jeho soukromý majetek. 
 

683/22 uděluje, jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 200/59 orná půda a pozemku parc.č. 200/26 orná půda, oba 

v k.ú. Myslechovice, souhlas s provozování brokové střelnice Mysliveckého spolku Haňovice, která je umístěna 
na pozemku parc.č. 157/5 ostatní plocha, v k.ú. Myslechovice. 

 

686/22 bere na vědomí, že se Ing. Ludmila Zavadilová vzdává funkce předsedy Komise prevence kriminality  

a současně rada města jmenuje jejího nového předsedu, a to Mgr. Lubomíra Brozu. 
 

689/22 pro druhé kolo veřejné soutěže Vytvoření loga a logotypu města Litovel doporučuje návrh BcA. E. K. 
 

690/22 ruší výběrové řízení na akci „SOŠ Litovel – oprava fasád objektu školy a tělocvičny“ týkající se objektu B – 

budovy tělocvičny. Současně rada města uděluje výjimku ze směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek  
a vypisuje zakázku malého rozsahu bez zveřejnění, tj. přímé oslovení min. 5 uchazečů. 

 

692/22 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 21. 10. 2015, schvaluje předložené návrhy  

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

693/22  uzavření Smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů pro expozici „Gustav Frištenský“ mezi městem Litovel  

a Národním muzeem, Praha, v předloženém znění. 
 

695/22 ukládá řediteli příspěvkové organizaci Technické služby Litovel předložit návrh zaměstnávání uchazečů  
o zaměstnání s využitím prostředků aktivní politiky zaměstnanosti ÚP ČR (veřejně prospěšných prací) na rok 

2016, který předloží k projednání na první lednovou schůzi rady města. 

  

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 

671/22 zveřejnit k odprodeji část pozemku parc.č. 511/1 ostatní plocha, o výměře cca 160 m2, v k.ú. Litovel, z důvodů 

nesouhlasného stanoviska správce bytového domu č.p. 581 OSBD Olomouc a nevýhodného tvaru zbytkové 
části pozemku. 

 

 

 

 

 
          Ing. Zdeněk Potužák                      David Baroň              

              starosta města                                                     člen rady města 

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

     


