
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 29. schůze Rady města Litovel, konané dne 11. února 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

848/29  1. ukončení Nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem Litovel a M. K. z Podolí, k datu 31. 3. 2016, v souladu  
s čl. III. a VI. smlouvy. Pohledávku na nájemném za rok 2015 ve výši 1.000 Kč a podíl na nájemném za rok 

2016 ve výši 250 Kč uhradí paní M. K. do doby ukončení pronájmu. 

  2.  předložený návrh zveřejnění pozemků k pachtu dle § 39, zák. č. 128/2000 Sb. v rozsahu: pozemek parc.č. 
838/3 orná půda, o celkové výměře 147 m2, pozemek parc.č. 838/1 orná půda, o celkové výměře  

3 737 m2 a pozemek parc.č. 842 orná půda, o celkové výměře 3 004m2, na dobu neurčitou, s výpovědní 

lhůtou ke konci pachtovního roku (k 1. 9.), za roční pachtovné, které nabídnou zájemci o pacht, za účelem 
zemědělského využití, k pěstování různých zemědělských plodin. 

 

859/29 uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení 

stavby akce „Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2“ mezi městem Litovel a společností VODIS Olomouc s.r.o., 
v předloženém znění. 

 

860/29 uzavření Smlouvy o dílo na restaurování kamenných stupňů Morového sloupu v Litovli mezi městem Litovel a 

R. S. z Olomouce, v předloženém znění. 
 

861/29 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce (pozemek parc.č. 471 v k.ú. Litovel) mezi městem Litovel a 
Římskokatolickou farností Litovel, v předloženém znění. 

 

862/29 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 ELPREMONT elektromontáže 
s.r.o. se sídlem Velká Bystřice jako oprávněným pro budoucí provozování stavby zařízení distribuční soustavy, 

a to v pozemku parc.č. 742/1 – 10 m délkových a 1 m² nový betonový sloup JB, 2x přípojková skříň umístěná 

na JB, vedení AES 4x16, v k.ú. Savín, obec 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. 150 Kč/m délky min. 3.000 Kč 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. 
 

863/29 uzavření Smlouvy  o právu  provést  stavbu  „II/449 Unčovice – Litovel, úsek A1“ na části  pozemku  města 

Litovel, parc.č. 1602/9 ostatní plocha, o předpokládané výměře dotčení stavbou 315 m2, mezi městem Litovel 

a Olomouckým krajem, v předloženém znění. 
 

865/29 předložený Program prevence kriminality 2016 a podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence 

kriminality 2016 včetně prioritních projektů a podmínek spolufinancování v žádosti obsažených prioritních 

projektů z rozpočtu města Litovel na rok 2016. 
 

868/29 roční závěrku Technických služeb Litovel, příspěvkové organizace za rok 2015. 
 

869/29 Výroční zprávu za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím. 
 

870/29 vydání jedné bezplatné parkovací karty pro Policii ČR, pracoviště Litovel. 
 

872/29 rozpočtové změny týkající se poskytnutí darů dle usnesení RM č. 817/28 – 820/28. 
 

873/29 složení komise pro otevírání obálek k akci „Stavební úpravy objektu č.p. 776 a  č.p. 777 v Litovli“: Ing. 
Radovan Vašíček, Miroslav Skácel a Martin Geprt. 

 

874/29 hodnotící komise k akci „Stavební úpravy objektu č.p. 776 a č.p. 777 v Litovli“: projektant (náhradník 

projektant), Ing. Ivo Višinka (náhradník Mgr. Blahoslav Papajk); Ing. Radek Nepustil (náhradník Bc. Zdeněk 
Jančí); Miroslav Skácel (náhradník Petr Navrátil); Ing. Martin Pavlík (náhradník Martin Geprt); bude-li 7 členná 

komise pak další členové Kamil Veselý a Petr Šrůtek (náhradníci z výše uvedených). 

 

Rada města:  
 

866/29 bere na vědomí vyhodnocení plnění závazných ukazatelů Technických služeb Litovel pro rok 2015. 
 

867/29 bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření v lesích za rok 2015, včetně plnění finančního plánu. 
 

871/29 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 10. 2. 2016, schvaluje předložené návrhy  

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



Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

847/29 projednat doplňující záměr - nové skutečnosti ke stávající nájemní smlouvě SML/2015/16, ze dne 25. 3. 2015, 
uzavřené mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel dle předloženého návrhu a zveřejnění záměru pronájmu 

schválit. 
 

849/29 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 2.310.000 Kč na rok 2016 
z rozpočtu města Litovel pro TJ TATRAN LITOVEL. 

 

850/29 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 330.000 Kč na rok 2016 z rozpočtu 

města Litovel pro tělovýchovnou jednotu TJ Vodní Sporty Litovel. 
 

851/29 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 170.000 Kč na rok 2016 z rozpočtu 

města Litovel pro Tělocvičnou jednotu Sokol Litovel. 
 

852/29 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 120.000 Kč na rok 2016 z rozpočtu 
města Litovel pro DHK Litovel. 

 

853/29 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 66.000 Kč na rok 2016 z rozpočtu 

města Litovel pro Hanácký jezdecký klub Litovel, o.s. 
 

854/29 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 500.000 Kč na rok 2016 z rozpočtu 

města Litovel pro TJ TATRAN LITOVEL. 
 

855/29 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 100.000 Kč na rok 2016 z rozpočtu 

města Litovel pro TJ Vodní Sporty Litovel. 
 

856/29 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 250.000 Kč na rok 2016 z rozpočtu 

města Litovel pro Charitu Šternberk, středisko Litovel. 
 

857/29 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 130.000 Kč na rok 2016 z rozpočtu 
města Litovel pro Charitu Šternberk, středisko Litovel. 

 

858/29  schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 100.000 Kč na rok 2016 z rozpočtu 

města Litovel pro Folklorní soubor HANAČKA. 
 

864/29 schválit uzavření předložené smlouvy na zajištění převozu, konzervování a rekonstrukci litovelské 

archeologické sbírky. Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelové dotace 

ve výši 127.000 Kč na úhradu nákladů spojených s vyhledáním, převozem a následným restaurováním 
litovelské archeologické sbírky, včetně uložení do nových obalů. 

 

 

 

 

 

 
          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. 

     


