
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 28. schůze Rady města Litovel, konané dne 28. ledna 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

807/28 zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v budově polikliniky v Litovli, Kollárova 664, které 
se nachází ve 2. NP, místnost č. VII. 

 

808/28 zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v budově polikliniky v Litovli, Kollárova 664, které 

se nachází ve 3. NP, místnost č. XI. 
 

809/28 pro Český červený kříž Březové osvobození od platby nájemného za akci pořádanou ČČK  dne 5. března 2016 v 

KD Březové – společenský ples ČČK, v souladu s Pravidly stanovenými pro pronájem místností v objektech 

města, v místních částech města Litovel. Spotřeba energií bude pořadatelem akce uhrazena. 
 

810/28 poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na údržbu superkrosového areálu a dotace ve výši 10.000 Kč na činnost 

klubu v roce 2016. Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 

Litovel a AMK Litovel. 
 

811/28 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na opravu klubovny a výstavní činnost v roce 2016. Současně rada města 

schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým zahrádkářským 

svazem, ZO Litovel. 
 

812/28 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na provoz obecně prospěšné společnosti v roce 2016. Současně rada města 

schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Domovem se zvláštním 

režimem Bílsko. 
 

813/28 poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na činnost společnosti v roce 2016. Současně rada města schvaluje znění a 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Muzejní společností Litovelska.  

 

814/28 poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na nákup hydraulických chodítek v roce 2016. Současně rada města 

schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Odborným léčebným ústavem 
Paseka. 

 

815/28    poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost pěveckého sboru v roce 2016. Současně rada města schvaluje 

znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Senzakordem, Litovel. 
 

816/28 poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč na činnost střediska. Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy 

o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Střediskem rané péče SPRP Olomouc. 
 

817/28 poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč na organizační zajištění 50. ročníku vyhlášení nejlepších sportovců okresu 
Olomouc. Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a 

Českou unií sportu – reg. sdružením Olomouc. 
 

818/28 poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč na provozní náklady centra v roce 2016. Současně rada města schvaluje znění 
a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Centrem sociálních služeb Klíč, Olomouc. 

 

819/28 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na náklady spojené s vydáním vlastivědného věstníku tematicky věnovanému 

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

Muzejní vlastivědnou společností v Brně. 
 

820/28 poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč na organizační zajištění společenského plesu v Březovém, který se bude konat 

5. března 2016. Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem 

Litovel a MS oblastního spolku ČČK Olomouc. 
 

822/28 podání žádosti o dotaci z národních programů MŽP – Programu Péče o krajinu (PPK) a Programu podpory 

obnovy přirozených funkcí krajiny na projekty: Litovel – Chořelice, liniová výsadba dřevin (mezi městským 

hřbitovem a motokrosařským areálem) a Biocentrum Nasobůrky – Haňovice (část bývalé skládky mezi 
Nasobůrkami a Haňovicemi tzv. „zemní val“). 

 

823/28 na základě doporučení hodnotící komise výsledky soutěže - jednacího řízení bez uveřejnění a uzavření smlouvy 

o dílo na projektové práce akce „Město Litovel – zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“, kdy 
vítězem soutěže se stala organizace Link projekt s.r.o. Brno. 

 

824/28 uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo o provádění úklidových prací v prostorách budovy polikliniky 

v Litovli mezi městem Litovel a Z. H., Litovel, s účinností od 1. 2. 2016, v předloženém znění. 
 



825/28 uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - provádění úklidových prací mezi městem Litovel a panem Z. H., 

Litovel, a to s účinností od 1. 2. 2016, v předloženém znění. 
 

826/28 uzavření Dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě o nájmu pozemků č. 724/2007, SML/07/117 ze dne 26. 7. 2007, 

uzavřený mezi městem Litovel a Úsovsko a.s., Klopina, který řeší úpravu nájemného (pachtovného) za 

pozemky, v předloženém znění. 
 

827/28 uzavření předložené Smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 367 zahrada, v k.ú. Unčovice, část Březové, o 
výměře 21 m2, za účelem umístění venkovního posezení před místním hostincem v Březové, mezi městem 

Litovel a Věrou Tvrdou z Olomouce. Nájem se sjednává na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou, výše 

nájemného v době provozu za měsíce květen-září, 25 Kč/m2/měsíc, zbývající měsíce – mimo provoz, pouze za 
účelem uskladnění posezení, výše nájemného 100 Kč/měsíc. 

 

828/28 uzavření předloženého Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a 

panem Z. H., kterým se mění bod III. - nájemné, z důvodu změny poplatku za vybavení. 
 

829//28 uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace akce „Litovel, Chudobín - oprava – udržovací 

práce na dešťové kanalizaci“ mezi městem Litovel Ing. Vladimírem Němcem z Olomouce, v předloženém 

znění. 
 

830/28 uzavření Smlouvy o nájmu pozemků městem Litovel jako pronajímatelem a společnými nájemci MO KDU-

ČSL a REGIO KAVÁRNA a POTRAVINY JEČMÍNEK s.r.o., na pronájem pozemků na Staroměstském 

náměstí v Litovli. Jedná se o pozemky: parc.č. 424/2 ost. plocha/jiná plocha, parc.č. 1943, ost. plocha/jiná 

plocha, parc.č. 1577/16 ost. plocha/ost. komunikace, parc.č. 1577/17 ost. plocha/ost. komunikace, parc.č. 
1577/15 ost. plocha/ost. komunikace a části pozemku, parc.č. 445, zahrada, travnatý pás podél cesty, vše za 

účelem sjednání podnájmu pro stánkový prodej trhovců, u příležitosti oslav svátku sv. Filipa a Jakuba, 

spojeného s uspořádáním pouti dne 8. května 2016, za smluvně sjednané nájemné ve výši 100 Kč. Finanční 
prostředky vybrané ze stánkového prodeje budou v plném rozsahu příjmem MO KDU-ČSL. Umístění 

pouťových atrakcí a lunaparků včetně místního poplatku z těchto atrakcí, bude stanoveno odborem MH dle 

OZV č. 2/2012 o místních poplatcích, čl. 6 (2), bod e), a bude v plném rozsahu příjmem města Litovel. Pouť se 

bude konat za pomoci strážníků Městské policie Litovel. 
 

831/28 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Litovel jako povinným a ČEZ 

Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – zastoupený EMONTAS s.r.o. jako oprávněným pro budoucí 

provozování nové rozpojovací skříně SR 922 a nových kabelů AYKY 3x240+120 v rámci stavby „IP-12-
8011055/1 – Litovel, Kysucká, BD, V. – úprava kNN uložených v pozemcích: parc.č. 318/7 ostatní plocha - 11 

m délkových, parc.č. 305/1 ostatní plocha – 9 m délkových a 1 m² rozpojovací skříň SD 922, parc.č. 1637/7 

ostatní plocha - 28 m délkových, parc.č. 1638/4 ostatní plocha – 2,5 m délkových, parc.č. 1576/1 ostatní plocha 
– 9,5 m délkových, parc.č. 518/1 ostatní plocha - 116 m délkových, to vše v k.ú. Litovel, jejíž rozsah bude 

vymezen geometrickým plánem s tím, že veškeré náklady ponese oprávněný. Výše náhrady za zřízení věcného 

břemene bude stanovena dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 200 Kč/m délky 
min. 5.000 Kč a 2.000 Kč za započatý m² stavebních těles (tj. sloupy, šachty, pilíře aj.) zřizované právnickými 

osobami či podnikateli. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

832/28 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene uzavíraná mezi městem Litovel jako 

povinným a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – zastoupený EMONTAS s.r.o. jako 
oprávněným pro budoucí provozování nové rozpojovací skříně SR 501 a nových kabelů AYKY 3x120+70 

v rámci stavby „IP-12-8011289/1-Rozvadovice, RD, S. – nové kNN“ uložených v pozemcích: parc.č. 316/2 

ostatní plocha 2,5 m délkových kabel AYKY 3x120+70 a 1 m² rozpojovací skříň SR 501, parc.č. 315 ostatní 
plocha 17 m délkových kabel AYKY 3x120+70, to vše v k.ú. Rozvadovice, jejíž rozsah bude vymezen 

geometrickým plánem s tím, že veškeré náklady ponese oprávněný. Výše náhrady za zřízení věcného břemene 

bude stanovena dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 150 Kč/m délky, min. 3.000 
a 1.500 Kč za započatý m² stavebních těles (tj. sloupy, šachty, pilíře aj.) zřizované právnickými osobami či 

podnikateli. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

833/28 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavíraná mezi městem Litovel jako povinným a 

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 40502 Děčín – zastoupený EMONTAS s.r.o. jako oprávněným pro 
budoucí umístění a provozování zemního kabelového vedení NN budovaného v rámci stavby „IP-12-

8016270/2“ uložené v pozemku parc.č. 414 ostatní plocha v rozsahu 6,73 m délkových a parc.č. 356 ostatní 

plocha v rozsahu 44,47 m délkových, to vše v k.ú. Myslechovice, jejíž rozsahu je vymezen geometrickým 
plánem č. 303-214/2015, úředně ověřený dne 14. 5. 2015. Výše náhrady za zřízení věcného břemen bude 

stanovena dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 150 Kč/m délky min. 3.000 

Kč takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

834/28 uzavření předložených Dohod o ceně tepla pro rok 2016 mezi městem Litovel a Městskou teplárenskou 

společností a.s. Litovel pro tato odběrná místa: bytový dům č.p. 755 (Smlouva MTS 91/04), budova MěÚ 

(Smlouva MTS 81/04), Městská knihovna (Smlouva MTS 75/03), MěÚ – domovní kotelny (Smlouva MTS 13), 



ML – pověřený úřad (Smlouva MTS 67/03), Muzeum Litovel (Smlouva 90/04), ML – poliklinika (Smlouva 

MTS 20/99), požární zbrojnice (Smlouva MTS 76/03). 
 

835/28 uzavření Dodatku č. 14 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 mezi městem Litovel a 

příspěvkovou organizací TS Litovel, v předloženém znění. Jedná se o specifikaci nájmů pro 2. pololetí roku 

2015. 
 

837/28 příspěvkové organizaci Technické služby Litovel předložený odpisový plán na rok 2016. 
 

838/28 pořízení vozidla Škoda Octavia combi pro Městskou policii Litovel, dle předložené nabídky. 
 

839/28 uzavření Dohody o plnění hlavního účelu a předmětu činnosti mezi městem Litovel a příspěvkovou organizací 

Technické služby Litovel, v předloženém znění. Současně se touto Dohodou ruší Dohoda o plnění hlavního 
účelu a předmětu činnosti ze dne 1. 4. 2005, její dva Dodatky a platnost Směrnice vztahu orgánů města Litovel 

k příspěvkovým organizacím pouze pro TS. 
 

841/28 příspěvkové organizaci Technické služby Litovel závazné ukazatele hospodaření na rok 2016. 
 

842/28 uzavření Příkazní smlouvy k výkonu zadavatelských činností podle zák. č. 137/2006 Sb. zákon o zadávání 

veřejných zakázek připravované akce: „Litovel – Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli 

– Gemerská I. etapa“ se společností Osigeno s.r.o. Vikýřovice, v předloženém znění. 
 

844/28 žádost OS LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2016. 

 

Rada města:  
 

836/28 bere na vědomí uvolnění Ing. F. Š. z funkce velitele JSDH Rozvadovice a zvolení do této funkce pana K. S. 
 

845/28 ukládá Komisi pro investici a výstavbu sledovat investiční akce dle návrhu. 
 

846/28 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 25. 1. 2016, schvaluje předložené návrhy a 
pronájmy, včetně následného uzavření smluv o nájmu bytu a kauci na byt. 

 

Rada města neschvaluje: 
 

821/28 poskytnutí daru panu M. Š. ze Štěpánova na úhradu výdajů na závodech Superbike v roce 2016. 
 

840/28 vydání další bezplatné parkovací karty pro DDM Litovel. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
 

843/28 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.  

 

 

 

 

 

 

 

 
          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. 

     


