
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 24. schůze Rady města Litovel, konané dne 19. listopadu 2015 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

697/24 zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu části lokality „Areál u přírodního koupaliště v Nové Vsi“ v termínu 
od 1. 12. 2015 do 28. 2. 2016. 

 

699/24 poskytnutí daru ve výši 7.500 Kč nákup speciálních školních pomůcek pro 3 žáky z Litovle. Současně rada 

města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Střední a základní školou 
DC 90, Olomouc. 

 

700/24 uzavření Smlouvy o údržbě zařízení č. 6150531 (servis výtahu v objektu č.p. 664)  mezi městem Litovel  

a společností Schindler CZ a.s., s účinností od 1. 12. 2015, v předloženém znění. 
 

701/24 uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120041779 o realizaci přeložky distribučního zařízení související 

s připravovanou akcí „Revitalizace sídlišť na Uničovském předměstí“ mezi městem Litovel a ČEZ Distribuce 

a.s, Děčín, v předloženém znění. Podpis smlouvy proběhne až po schválení příslušné rozpočtové změny v 11. 
ZML. 

 

702/24 uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu vodovodního řadu, včetně veřejných částí přípojek, na 

pozemcích města Litovel parc.č. 1577/1 ostatní plocha a parc.č. 1577/28 ostatní plocha, oba v k.ú. Litovel, mezi 
městem Litovel a Vodohospodářskou společností Čerlinka s.r.o. Litovel, v předloženém znění. 

 

703/24 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (realizace akce „Chudobín, technicko – společenský 

objekt“ mezi městem Litovel a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s, v předloženém znění. 
 

704/24 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace historického centra města Litovel – stavba I. 
ulice Masarykova“ mezi městem Litovel a  firmou STRABAG a.s., Praha, v předloženém znění. 

 

705/24 uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji mezi 

městem Litovel a Vodohospodářskou společností ČERLINKA s. r. o., v předloženém znění. 
 

706/24 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem Olomouc, v předloženém znění. 
 

707/24 uzavření Smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva mezi městem Litovel a Národním muzeem Praha, 

v předloženém znění. 
 

708/24 uzavření Licenční smlouvy (výroba kopií sošek G. Frištenského) mezi městem Litovel a Mgr. A. J. F.  

z Olomouce, v předloženém znění. 
 

709/24 uzavření Licenční smlouvy (prodej sošek G. Frištenského) mezi městem Litovel a Mgr. A. J. F. z Olomouce, 
v předloženém znění. 

 

710/24 uzavření Licenční smlouvy (použití fotografií) mezi městem Litovel a panem M. P. z Litovle, v předloženém 

znění. 
 

711/24 na základě doporučení hodnotící komise, výsledky soutěže o návrh akce „Město Litovel – zvýšení dopravní 

bezpečnosti v lokalitě Pavlínka (opakované řízení)“, kdy se vítězem soutěže stala organizace Link projekt s.r.o. 

Brno. 
 

716/24 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami P11/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

717/24 rozpočtové změny 26/2015/RM až 28/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

720/24 výjimku v počtu dětí v MŠ Frištenského – pracoviště Unčovice v jednom oddělení pro školní rok 2015/2016. 
Rada města povoluje v tomto oddělení 28 dětí. 

 

721/24 předání dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 46.250 Kč, který byl pořízen z rozpočtu 

města, k hospodaření MŠ Frištenského od 1. ledna 2016. MŠ Frištenského bude o majetku účtovat. Seznam 

majetku je součástí smlouvy o předání majetku. 
 

722/24 předání dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 22.849,60 Kč, který byl pořízen z rozpočtu 

města, k hospodaření ZŠ Nasobůrky od 1. ledna 2016. ZŠ Nasobůrky bude o majetku účtovat. Seznam majetku 

je součástí smlouvy o předání majetku. 
 

723/24 předání dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 18.948 Kč, který byl pořízen z rozpočtu 

města, k hospodaření ZŠ Jungmannova od 1. ledna 2016. ZŠ Jungmannova bude o majetku účtovat. Seznam 

majetku je součástí smlouvy o předání majetku. 
 



724/24 předání dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 179.530 Kč, který byl pořízen z rozpočtu 

města, k hospodaření MŠ Gemerská od 1. ledna 2016. MŠ Gemerská bude o majetku účtovat. Seznam majetku 

je součástí smlouvy o předání majetku. 
 

725/24 přesun v částkách účelově vázaných příspěvků MŠ Gemerská, dle důvodové zprávy. Rada města současně 

doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu pro MŠ Gemerská o částku 12.528 Kč, která bude 

určena na odpisy majetku. 
 

726/24 přesun v částkách účelově vázaných příspěvků ZŠ Vítězná, dle důvodové zprávy. 
 

727/24 odpisový plán majetku ZŠ Vítězná, který byl organizací předán k hospodaření na konci roku 2014 a v roce 

2015. 
 

728/24 zrušení bodu 3.8 z článku III. Vyúčtování nájmu a nákladů, vynaložených na úhradu služeb, poskytovaných 

společně s nájmem, z Pravidel, stanovených pro pronájem místností v objektech města, venkovních veřejných 

prostranství, v místních částech města Litovel, dnem schválení v radě města. 
 

730/24 odpis vynaložených nákladů z účetní evidence za zpracované projektové dokumentace akcí: 

1. Autobusová zastávka, Uničovská ulice, org.č. 351 

2. Autobusová zastávka Chudobín, org.č. 355 
3. Hřiště u SOU ul. Gemerská, org.č. 408 

4. Ul. Dukelská BUS zastávka, org.č. 3526 

5. Studie přemístění autobusového nádraží, org.č. 371. 
 

737/24 Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízené zařízení – přidržovací zařízení lžíce 
nakladače na kompostárnu. 

 

740/24 předložené Zásady pro hodnocení ředitelů škol - podklady pro poskytování odměny. 
 

742/24 používání loga a logotypu města na dokumentech města a městského úřadu od roku 2016, postupně na nových 
propagačních materiálech, letácích apod. Rada města dále souhlasí s návrhem licenční smlouvy a závazků z ní 

vyplývajících. 
 

744/24 předání dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 354.128 Kč, který byl pořízen z rozpočtu 
města k hospodaření ZŠ Jungmannova od 1. ledna 2016. ZŠ Jungmannova bude o majetku účtovat. Seznam 

majetku je součástí smlouvy o předání majetku. 
 

 

Rada města: 
 

712/24 po projednání v Komisi dopravy a Komisi pro investice a výstavbu neschvaluje projektové řešení přechodů  

a místa pro přecházení v ul. Dukelské dle DSP + DPS, které zpracoval DS GEO projekt Olomouc v 6/2015,  

a které je připraveno pro vydání stavebního povolení. 
 

713/24 nesouhlasí s vynaložením finančních prostředků na obnovu části příjezdové komunikace na části pozemku 

parc.č. 351/1 v Myslechovicích – část  Kluzov. 
 

718/24 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 10. 2015. 
 

719/24 bere na vědomí informaci o plnění sdílených daňových příjmů k 31. 10. 2015. 
 

729/24 pro vánoční akce Městského klubu Litovel, které se budou konat ve dnech: 27. 11. 2015 Rozsvícení vánočního 

stromu, 4. 12. 2015 - Vypouštění balonků aneb pokus o rekord 2015, 5. 12. 2015 -  Slet čertů, Mikulášů a 
andělů, 9. 12. 2015 - Česko zpívá koledy, 11. 12. 2015 - Farmářské trhy a 17. 12. 2015 - Vánoce a staré tradice 

vánoc, Tomáš Kočko s kapelou Orchestr, vždy v čase 15.00 - 20.00 hod., na náměstí Přemysla Otakara 

v Litovli:  
1. uděluje výjimku z OZV č. 3/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3 

– omezující opatření (3); 

2.  souhlasí s omezením parkování na náměstí Přemysla Otakara v části umístění vánočního stromu pouze v den 
konání akcí, a se záborem parkovacích míst po obou stranách vyhrazeného prostoru před radnicí; 

3.  rozhodla, že při akcích MK využije rozvaděče zabudovaných na náměstí, které za tímto účelem byly zřízeny, 

sazba bude stanovena dle ČEZ; 

4. souhlasí se spolupráci MPL a zapůjčením stánků, možnou spolupráci s TS Litovel nutno domluvit 
s ředitelem organizace. 

 

731/24 bere na vědomí informaci o financování projektu s názvem „Muzeum Litovel – Rozšíření výstavních ploch  

a zřízení depozitáře. 
 

734/24 bere na vědomí Účetní uzávěrku Technických služeb Litovel za 3. čtvrtletí 2015. 
 

735/24 bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření v lesích za 1. – 3. čtvrtletí 2015, včetně plnění finančního plánu. 
 

736/24 bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Technické služby Litovel o jmenování zimní 
pohotovostní skupiny na období listopad 2015 – březen 2016. 



 

738/24 bere na vědomí předloženou informaci a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o úvěru registrační číslo 7410010200243 ze dne 30. 9. 2010 mezi městem Litovel a KB a.s. 
 

739/24 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 18. 11. 2015, schvaluje předložené návrhy  

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

741/24 bere na vědomí informace o pojistném plnění za vozidlo Škoda Fabia 3M2 1800 a souhlasí se způsobem 

likvidace prostřednictvím společnosti Total Car a odepsáním z účetní evidence. 
 

743/24 přijímá nabídku na dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, s.r.o. pro město Litovel a organizace městem zřízené pro 

období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za ceny uvedené v nabídce. Dále rada města souhlasí s výjimkou z Vnitřní 

organizační směrnice č. 7/2012 při postupu získání nabídek na dodávku energií. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
 

698/24 odprodej pozemku parc.č. 291/10 orná půda, o výměře 797 m2, v k.ú. Litovel, p. P. J., bytem Hrabí a pí M. J., 

bytem Litovel. Odprodej stavební parcely bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města. 
 

714/24 1. aktualizovaný projekt „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli – ulice Gemerská I. 

etapa“; 
2. podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli – ulice 

Gemerská I. etapa“ z programu Podpora bydlení, podprogram Regenerace sídlišť pro rok 2016 

spolufinancovaného z Ministerstva pro místní rozvoj; 
3. spolufinancování projektu „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli – ulice 

Gemerská I. etapa“ v souladu s pravidly podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2016 a zavázání se 

zahrnout povinný podíl rozpočtových nákladů projektu do rozpočtu města Litovel na rok 2016. 
 

715/24 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami dle důvodové zprávy. 
 

732/24 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, 

včetně doplnění. 
 

733/24 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          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. 

     


