
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 25. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. prosince 2015 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

745/25 odpis pohledávky za blok na pokutu na místě nezaplacenou série GE/2013, č. bloku E 0154230, ve výši 1.000 
Kč a série GE/2013, č. bloku E 0154326 ve výši 1.000 Kč. 

 

748/25 uzavření Smlouvy o převodu domovní čerpací stanice umístěné na pozemku parc.č. st. 13  zastavěná plocha a 

nádvoří, v k.ú. Chudobín, mezi městem Litovel a panem R. Š. z Chudobína. 
 

749/25 uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 403/1 ost. plocha/ost. komunikace, o výměře 12 

m2 a části pozemku parc.č. 340 ost. plocha/ost. komunikace, o výměře 9 m2, na dobu neurčitou, za cenu 

nájemného 20 Kč/m2/rok, tj. 420 Kč/rok, za účelem rozšíření zázemí k RD č.p. 126 v Myslechovicích, mezi 
městem Litovel M. a V. V. z Myslechovic, v předloženém znění. 

 

751/25 žádost Mgr. M. H. o bezplatný pronájem místnosti v přízemí objektu č. p. 31 v Litovli, místní část Chudobín. 
 

753/25 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s organizačním zajištěním Mikulášské besídky 
pro děti, která se konala v sobotu dne 5. 12. 2015. Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o 

poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Myslechovice. 
 

754/25 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „SOŠ Litovel, ul. Komenského - oprava fasády objektu 

tělocvičny“ mezi městem Litovel a panem J. Š. z Litovle dle předloženého znění. Předmětem dodatku je posun 

termínu dokončení. Současně rada doporučuje zastupitelstvu města přesunout částku 278.750 Kč do rozpočtu 

pro rok 2016. 
 

755/25 uzavření Smlouvy o údržbě zařízení č. 6150532 mezi městem Litovel a společností Schindler CZ, a.s., 
v předloženém znění. 

 

756/25 uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu „Savín, Prokeš – přeložka NNv“ na pozemcích města 

Litovel parc.č. 725, parc.č. 742/1 a parc.č. 50, vše v k.ú. Savín, mezi městem Litovel a ČEZ Distribuce, a.s., v 
předloženém znění. 

 

757/25 uzavření Smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem v Olomouci, 

v předloženém znění. 
 

758/25 uzavření Darovací smlouvy (finanční dar 16.500 Kč pro Muzeum Litovel) mezi městem Litovel a firmou 

HAJDO spol. s r.o., v předloženém znění. 
 

759/25 uzavření Dodatku č. 1 k SOD na akci „Radniční Morava – odstranění sedimentů a revitalizace toku v úseku 
Smetanovy sady“ mezi městem Litovel a společností AQUATEST a.s. Praha, v předloženém znění.  

 

760/25 uzavření Dodatku č. 2 k SOD na akci „Litovel – Nasobůrky, stavební úpravy silnice III/3733“ mezi městem 

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

762/25 přesun v částkách účelově vázaných příspěvků ZŠ Vítězná dle důvodové zprávy. 
 

764/25 odměny pro ředitele školských organizací dle upraveného návrhu. 
 

765/25 ceník inzerce v Litovelských novinách dle předloženého návrhu. 
 

766/25 předloženou Vnitřní organizační směrnici č. 2/2015 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 

Litovel, s účinností od 1. 1. 2016, kterou se v plném rozsahu ruší Vnitřní organizační směrnice č. 1/2014 

upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních 
prací, služeb a dodávek. 

 

767/25 změnu závazného ukazatele odpisový plán Technických služeb Litovel. 
 

768/25 uzavření Smlouvy na tisk Litovelských novin mezi městem Litovel a firmou Profi-tisk group s.r.o. Olomouc, a 

to na 2 roky. 
 

769/25 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na úhradu ročního členské příspěvku ve sdružení „Viesky na Slovenku a 

partnerských Vísek v ČR“. Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi 

městem Litovel a Osadním výborem Víska. 
 

774/25 rozpočtové změny 29/2015/RM až 33/2015/RM dle důvodové zprávy. 

 

775/25 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami P12/2015/RM dle důvodové zprávy vyjma přesunu všech 
položek týkajících se muzea. 



 

777/25 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami P12/2015/RM dle důvodové zprávy pro muzeum týkající se 

položky 100.000 Kč Podpora kulturních a turistických aktivit v rámci cestovního ruchu. 
 

778/25  uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor Pohostinství v Unčovicích s paní J. S. z Červenky. 
 

780/25 pořízení vozu Škoda Rapid za 351,5 tis. Kč  převodem z účtu dle předložené nabídky.  
 

781/25 umístění sídla TJ TATRAN LITOVEL v budově č.p. 770, která je ve vlastnictví města Litovel. 
 

785/25 uzavření Rámcové smlouvy na dodávky ropných produktů pro rok 2016 mezi městem Litovel a společností 

MJM Litovel a.s., v předloženém znění. 
 

786/25 uzavření Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je hodinový stroj a dva číselníky, mezi městem Litovel a 
Vlastivědným muzeem Olomouc, v předloženém znění. 

 

787/25 uzavření smlouvy „Žádost o dotaci – Snížení energetické náročnosti budov č.p. 776 a 777“ mezi městem Litovel 

a firmou Osigeno s.r.o., Šumperk, v předloženém znění. 

 

Rada města: 
 

746/25 revokuje své usnesení č. 171/7 ze dne 7. 1. 2015 a nově schvaluje závazek města vykoupit od pana J. K. z 
Březového za polovinu prokazatelně vynaložených nákladů veřejnou část kanalizační přípojky pro napojení RD 

čp. 69, na pozemku parc.č. 345, na veřejnou kanalizaci. Maximální výše výkupní ceny bude 40.000 Kč. 

Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o převodu kanalizační přípojky umístěné na pozemku parc.č. 

345 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Unčovice, mezi městem Litovel a panem J. K. z Březového, v 
předloženém znění. 

 

747/25 a) bere na vědomí informaci o platných smlouvách, uzavřených mezi ML a TJ Vodní sporty, v lokalitě 

Komárov. 
b) v souvislosti s ukončením pronájmu částí pozemků parcela č. 479/2 orná půda a 479/21 ostatní plocha, oba v 

k.ú. Litovel, lokalita Komárov – Loděnice k datu 30. 10. 2015, schvaluje podmínky ke zveřejnění pronájmu 

částí těchto pozemků dle předloženého návrhu. 
 

750/25 ruší zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání ve III. nadzemním podlaží, místnost č. XI., v 

objektu č.p. 664, ul. Kollárova v Litovli. 
 

782/25 pověřuje Komisi pro investice a výstavbu, aby prověřila akci „oprava silničních obrubníků ul. Palackého“. 
 

783/25 ukládá starostovi města, aby na základě požadavků občanů, podal podnět Stavebnímu úřadu Litovel k provedení 

kontroly užívání bytů v objektu č.p. 773 v Litovli. 
 

784/25 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 7. 12. 2015, schvaluje předložené návrhy a 
pronájmy, včetně následného uzavření smluv o pronájmu bytu a kauci na byt. 

 

Rada města neschvaluje: 
 

752/25 poskytnutí daru na organizační zajištění maturitního plesu studentů GJO Litovel, který se bude konat v pátek 11. 

12. 2015. 
 

761/25 žádost společnosti Europasta SE o úpravu stávající nezpevněné místní komunikace na části pozemku parc.č. 33 

v k.ú. Tři Dvory, který je ve vlastnictví města Litovel. 
 

776/25 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami P12/2015/RM dle důvodové zprávy týkající se všech položek 

muzea vyjma položky 100.000 Kč Podpora kulturních a turistických aktivit v rámci cestovního ruchu. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
 

763/25 navýšení rozpočtu pro ZŠ Jungmannova o částku 52.646 Kč, která bude určena na odpisy. 
 

770/25 udělení souhlasu s technickým zhodnocením zahušťovací nádrže v areálu ČOV Litovel a s odepisováním tohoto 

majetku. Rada města současně bere na vědomí, že v případě vypovězení nájmu by muselo město Litovel 
společnosti Čerlinka s.r.o. uhradit zůstatkovou cenu tohoto zhodnocení. 

 

771/25 návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 

773/25 rozpočtové změny č. 2/2015/ZM dle důvodové zprávy. 
 

779/25 návrh rozpočtu města Litovel na rok 2016. 
 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit: 



 
772/25 změnu názvu obchodní firmy ze stávajícího znění „.A.S.A. odpady Litovel, s.r.o.“ na znění „FCC Litovel, s.r.o.“ 

s účinností od 1. února 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          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. 

     


