
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 31. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. března 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

878/31 zveřejnění pozemku parc.č. 93/3 orná půda, o celkové výměře 1.493 m2, v k.ú. Unčovice, k pachtu za 
stanovených podmínek k užívání pozemku (k pěstování zemědělských plodin, pacht na dobu neurčitou s roční 

výpovědní lhůtou k 1. 10. běžného pachtovního roku, minimální výše pachtovného 0,40 Kč/m2/rok – pacht bude 

sjednán s žadatelem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku. 
 

879/31 v souladu s ust. zák. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1, doplňující záměr - nové skutečnosti ke stávající nájemní 

smlouvě ze dne 4. 2. 2004, uzavřené mezi městem Litovel a nájemci D. S. a B. U. z Chořelic na pronájem částí 

pozemků parc.č. 52 zahrada, o výměře  původně 137 m2 (nově po zaměření na 130 m2) a části pozemku parc.č. 
50/4 zahrada, o výměře původně 163 m2 (nově po zaměření 179 m2) a dále nově části pozemku parc.č. 48 ost. 

plocha/ost. komunikace,  o výměře 112 m2, vše v k.ú. Chořelice, na základě geodetického zaměření, dle 

předloženého návrhu. 
 

881/31 v souladu s ust. zák. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1, doplňující záměr – nové skutečnosti ke stávající nájemní 

smlouvě (nově pachtovní smlouvě) ze dne 4. 2. 2004 uzavřené mezi městem Litovel a nájemci V. a L. P. z 

Chořelic – zveřejnění k pachtu části pozemku parc.č. 50/4 zahrada. Z celkové výměry pozemku, tj. z 521 m2, 

bude nově předmětem pachtu 263 m2 z původně užívané výměry 102 m2, na základě geodetického zaměření, dle 
předloženého návrhu. Nová výše pachtovného bude činit 526 Kč/rok (tj. 2 Kč/m2/rok). 

 

882/31 zveřejnění části pozemku parc.č. 1617/1, o výměře 95 m2, z celkové výměry pozemku z 1866 m2, k.ú. Litovel, 

k pachtu – rozšíření zázemí k RD - využití na zahrádku, na dobu neurčitou, výše pachtovného 2 Kč/m2/rok. 
 

883/31 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění dětského karnevalu dětí MŠ Unčovice. Současně rada 

města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a paní M. B., v předloženém znění. 
 

884/31 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na úhradu nákladů spojených s vyšetřením nových dobrovolných dárců kostní 
dřeně. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Nadací pro 

transplantaci kostní dřeně, v předloženém znění. 
 

885/31 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na podporu Muzea historických kočárů a zahajovací jízdy, která zavítá do 
Unčovic. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a spolkem 

Historické kočáry MYLORD, v předloženém znění. 
 

886/31 poskytnutí dotace ve výši 19.650 Kč na náklady spojené s organizací turnaje v miniházené Litovel Mini Cup v 
roce 2016. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a TJ 

TATRAN LITOVEL, v předloženém znění. 
 

887/31 poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na činnost klubu v roce 2016. Současně rada města schvaluje uzavření 

Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Hanáckým pétanque klubem, v předloženém znění. 
 

888/31 poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na výstavní činnost v roce 2016. Současně rada města schvaluje uzavření 

Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým svazem chovatelů, ZO Litovel, v předloženém 

znění. 
 

889/31 poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na činnost organizace a údržba areálu v roce 2016. Současně rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým kynologickým svazem, 

základní kynologickou organizací, v předloženém znění. 
 

890/31 poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost společnosti v roce 2016. Současně rada města schvaluje 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Společností Podané ruce, v předloženém znění. 
 

892/31 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Skleníky Haňovice - přípojky“ mezi městem Litovel a Zemědělským 
družstvem Haňovice, v předloženém znění. Na části pozemku města  Litovel, parc.č. 175/29 orná půda, v k.ú. 

Haňovice, bude uložena plynovodní přípojka. 
 

893/31 uzavření Smluv o dílo na projekční práce – vyhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí staveb 
„Cyklistická stezka Uničov – Litovel, k.ú. Litovel“ (podél silnice II/449) a „Cyklistická stezka Červenka – 

Litovel (Hrázka), k.ú. Litovel“ (od ul. Červenská po hranici katastrálního území Litovle)“ mezi městem Litovel 

a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, sdružení Olomouc, v předloženém znění. 
 

894/31 v souladu se Směrnicí č. 2/2015, čl. III, odd. 2.2, výběr dodavatele – Stavební firmu Vymětal s.r.o. - na realizaci 
akce „Litovel, oprava části městských hradeb – 2. etapa“ a uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 

 



895/31 doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro stavební 

akci „Litovel, Šargounská ulice – výstavba stoky AI-1“ mezi městem Litovel a firmou KARETA s.r.o., Bruntál, 

v předloženém znění. 
 

896/31 uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji ze 

dne 29. 1. 2004 uzavřené mezi provozovatelem Vodohospodářskou společností  ČERLINKA s. r. o. a městem 

Litovel, v předloženém znění. 
 

897/31 uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky města Litovel za rok 2016 mezi 

městem Litovel a auditorem Ing. Františkem Rašnerem, v předloženém znění. 
 

898/31 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Litovel jako povinným a ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín – zastoupený ELPREMONT elektromontáže s.r.o. se sídlem Velká Bystřice jako 

oprávněným pro budoucí umístění a provozování zemního kabelového vedení NN budovaného v rámci stavby 

„č. IV-12-8009273/VB/3“ Litovel, Příčná, RD, B. – připojení NNk, jejíž rozsah je vymezen geometrickým 
plánem úředně ověřeným dne 10. 11. 2015, pod č. PGP 2106/2015-805. Výše náhrady za zřízení věcného 

břemen bude stanovena dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 200 Kč/m délky min. 

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

899/31 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíraná mezi městem 
Litovel jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – zastoupený ENPRO Energo s.r.o. – projekce, Olomouc 

jako oprávněným pro budoucí provozování stavby „Litovel, Víska, EKT Immobilien CZ, DTS č. IV-12-

8011800/BVB/01“ – nové kabelové vedení VN typ 2x AXEKVCE 3x1x240 – 12 bm v k.ú. Víska u Litovle, 
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.) zřizovaných právnickými osobami či podnikateli. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši. 
 

901/31 uzavření Dohody o úhradě nákladů mezi městem Litovel a Univerzitou Palackého v Olomouci, v předloženém 

znění. 
 

902/31 v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí dětského hřiště na části pozemku parc.č. 121 v k.ú. Nasobůrky Dodatek 

č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Nasobůrky - Smlouvu o převodu majetku 

k hospodaření. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod dvou herních prvků AR O32 – žirafa na pružině za 
pořizovací cenu 13.023,20 Kč a prvku AP 0100 – tělocvičný mnohoúhelník, za pořizovací cenu 13.023,20 Kč, 

od dodavatele Karim, spol. s.r.o., Hulín, z majetku města do majetku ZŠ a MŠ Nasobůrky, s následným 

umístěním v oploceném areálu ZŠ a MŠ Nasobůrky. 
 

903/31 znění a uzavření Dodatku č. 1 smlouvy mezi městem Litovel a Profi-tisk group s.r.o. o navýšení počtu výtisků 

Litovelských novin. 
 

904/31 uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Olomouc region Card mezi městem Litovel a RNDr. Ivanem 
Markem, reklamní agentura m-ARK, Olomouc, v předloženém znění. 

 

905/31 rozpočtové změny 1/2016/RM až 7/2016/RM dle důvodových zpráv. 
 

907/31 1. v souladu s Vnitřní organizační směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel čl. III 
oddíl 4.2. Výzvu k podání nabídky akce „Mostek a opěrné stěny u MVE – oprava – realizace; Stavidlo u 

MVE – realizace“, která bude zveřejněna na Profilu zadavatele. 

2.  v souladu s Vnitřní organizační směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel čl. III 

oddíl 4.2 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Michal Bartolšic, Miroslav 
Skácel, Ing. Radek Nepustil, Viktor Kohout, Mgr. Blahoslav Papajk. 

 Akce bude realizovaná pouze v případě, že bude schválena rozpočtová změna na 13. zasedání zastupitelstva 

města. 
 

908/31 1.  v souladu s Vnitřní organizační směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel čl. III 

oddíl 4.2. Výzvu k podání nabídky akce „Litovel, stavební úpravy místní komunikace Javoříčská“, která 

bude zveřejněna na Profilu zadavatele. 
2.  v souladu s Vnitřní organizační směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel čl. III 

oddíl 4.2 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Michal Doležel, Martin Kopečný, 

Martin Geprt, Bc. Zdeněk Jančí (náhradník David Baroň), Petr Šrůtek. 

 Akce bude realizovaná pouze v případě, že bude schválena rozpočtová změna na 13. zasedání zastupitelstva 
města. 

 

913/31 převod částky 100.000 Kč z rezervního fondu ZŠ Jungmannova do fondu investičního. Současně rada města 

souhlasí s čerpáním z investičního fondu ve výši ceny nového serveru. Termín čerpání z investičního fondu je 
do 30. 6. 2016. 

 



916/31 roční závěrku Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové organizace. Současně rada města souhlasí 

s převedením 5.385,16 Kč do rezervního fondu. 
 

917/31 roční závěrku Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace. Současně rada souhlasí s převedením 15.000 

Kč do fondu odměn a 81.724, 27 Kč do rezervního fondu. 
 

918/31 roční závěrku Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. Současně rada města souhlasí 

s převedením částky 134.962,26 Kč do rezervního fondu a bere na vědomí, že ZŠ Jungmannova uhradí vyšší 
náklady na energie v roce 2015 z provozních prostředků roku 2016. 

 

919/31 roční závěrku Základní školy Litovel, Vítězná 125, okres Olomouc. Současně rada města souhlasí s převedením 

26.664 Kč do fondu odměn a 239.974,87 Kč do rezervního fondu. 
 

920/31 roční závěrku Základní školy a mateřské školy Nasobůrky. Současně rada města souhlasí s převedením 12.000 

Kč do fondu odměn 17.818,81 Kč do rezervního fondu. 
 

921/31 roční závěrku Školní jídelny Litovel, příspěvkové organizace. Současně rada města souhlasí s převedením 
60.000 Kč do fondu odměn a 80.121,18 Kč do rezervního fondu. 

 

922/31 roční závěrku Městského klubu Litovel, příspěvkové organizace. Současně rada města souhlasí s převedením 

30.000 Kč do fondu odměn a 68.261,78 Kč do rezervního fondu. 
 

926/31 zapojení se do projektu Olomouc region Card a poskytováním zvýhodněného vstupného na radniční věž 

(varianta dle návrhu B). Současně rada města souhlasí se zpřístupněním radniční věže zdarma v rámci akce 

Zahájení turistické sezóny dne 16. 4. 2016. 
 

927/31 složení komise pro otevírání obálek na akci: „Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – 

Gemerská I. etapa“, a to: Ing. Ivo Christen, Petr Navrátil, David Baroň. 
 

928/31 složení hodnotící komise na akci: „Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – Gemerská I. 

etapa“, a to: Ing. Ivo Christen (náhradník Ing. Široký), Petr Navrátil (náhradník Miroslav Skácel), MUDr. Alena 
Šromová (náhradník Martin Geprt), Bc. Zdeněk Jančí (náhradník Viktor Kohout), David Baroň (náhradník Mgr. 

Blahoslav Papajk). 
 

932/31 vydání jedné bezplatné parkovací karty pro Římskokatolickou farnost Litovel. 
 

933/31 uzavření Smlouvy o poskytnutí nevýhradní licence k provozování pořadu ze záznamu mezi městem Litovel a 

Českou televizí, Praha, v předloženém znění. 

 

Rada města:  
 

876/31 neschvaluje zveřejnění odprodeje pozemku parc.č. 83/2 ostatní plocha/jiná plocha, v k.ú. Chořelice, za účelem 

vybudování plochy pro trávení volného času, rekreace a na základě doplněných údajů nedoporučuje 
zastupitelstvu města tento pozemek odprodat. 

 

877/31  souhlasí se zveřejněním odprodeje části pozemku parc.č. 293/17 orná půda, o výměře cca 25 m2, k.ú. Litovel, za 

účelem narovnání pozemkových hranic pro stavbu oplocení. Současně rada města doporučuje zastupitelstvu 
města po oddělení odprodej této části pozemku schválit. 

 

880/31 nevyhovuje žádosti manželů S. z Chořelic a nesouhlasí s umístěním přenosné plechové garáže na části pozemku 

parc.č. 50/4 zahrada, v k.ú. Chořelice. 
 

891/31 bere na vědomí výpověď Vodohospodářské společnosti Čerlinka ze Smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. 

Nasobůrky z důvodu, že terénní úpravy dle projektové dokumentace jsou již ukončeny. 
 

900/31 1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností IWWA Dream Team, s.r.o. na zpracování, překlad a 
kompletaci podkladů pro žádost o subvenci z prostředků Evropské Unie včetně zprostředkování kontaktů na 

poradenskou firmu na projekt „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v 

obci Haňovice“, v předloženém znění.  
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

a) podání žádosti o subvenci z prostředků Evropské Unie a uzavření smlouvy o poskytnutí služeb se 

společností International System Services a.s. (ISS) na součinnost a poradenství při podání žádosti o 

subvenci, při uzavření smlouvy s vybranou Evropskou společností zprostředkovávající finanční podporu 
na projekt „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“, v 

předloženém znění.  

 b) spolufinancování podílu města z vlastních zdrojů města. 
 

909/31 stanovuje, že provozování třetí fáze uzavřené a zrekultivované řízené skládky TKO Nasobůrky dle schváleného 

Provozního řádu bude zajišťovat a povinnosti plnit Odbor životního prostředí Městského úřadu Litovel, a 

konkrétně bude za tuto činnost zodpovídat vedoucí odboru životního prostředí. 
 



910/31 bere na vědomí předloženou inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Litovel 

za rok 2015. 
 

911/31 na základě schválených „Pravidel o provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku města“ bere na vědomí 

předloženou zprávu likvidační komise. 
 

914/31 schvaluje předložené odpisové plány hmotného majetku MŠ Frištenského. Rada města současně doporučuje 

zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu pro MŠ Frištenského o částku 44.452 Kč, která bude určena na 
odpisy. 

 

915/31 bere na vědomí hospodaření všech příspěvkových organizací města za rok 2015. 
 

923/31 bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Technické služby Litovel za rok 2015. 
 

924/31 bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů TS Litovel za rok 2015. 
 

925/31 bere na vědomí Plán tvorby peněžních fondů TS Litovel za rok 2016. 
 

929/31 bere na vědomí a postupuje zastupitelstvu města ke schválení stanovení výše odměn pro členy zastupitelstva 
města, členy rady města, předsedy výborů zastupitelstva města, předsedy komisí rady města a předsedy 

osadních výborů dle návrhu. 
 

930/31 bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Městský klub Litovel. 
 

931/31 na základě sdělení odboru výstavby Městského úřadu v Litovli ze dne 29. 2. 2016. a Zprávy z monitoringu 

města a ORP Litovel Člověka v tísni ze dne 22. 2. 2016 ukládá starostovi města požádat další orgány (HZS, 

památková péče apod.), jakou formou by bylo možné prověřit bezpečnost provozování nájemních bytů v domě 
č.p. 773, ul. Vlašímova. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

906/31 schválit rozpočtové změny č. 1/2016/ZM. 
 

912/31 schválit podání žádosti o dotaci na zateplení budovy Školní jídelny Litovel z OPŽP 2014 – 2020, prioritní osy 5, 

investiční priority 1, specifický cíl 5.1. Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 
spolufinancování podílu města na zateplení budovy Školní jídelny Litovel z vlastních zdrojů 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. 

     


