
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 32. schůze Rady města Litovel, konané dne 31. března 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

934/32 přijetí účelově vázaného daru ve výši 11.700 Kč od nadace Women for women pro ZŠ Jungmannova. 
 

936/32 uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 3. patře Polikliniky v Litovli za nabídnutou cenu 

mezi městem Litovel a společností Aeskulab, k. s. Praha, a to od 1. 5. 2016. 
 

937/32 hospodářský výsledek příspěvkové organizace Technické služby Litovel za rok 2015 a schvaluje jeho rozdělení 
dle návrhu. 

 

939/32 zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č. 725/12 orná půda, v k.ú. Litovel, za účelem umístění reklamního 

poutače firmy Litovelská stavební, spol. s.r.o., dle podmínek uvedených v návrhu. 
 

940/32 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Litovel a paní S. R., 

kterým se mění bod III. - Nájemné, z důvodu pořízení nového ohřívače vody. 
 

941/32 rozpočtové změny týkající se poskytnutí darů dle usnesení RM č. 883/31 – 885/31. 
 

942/32 poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč na podporu žonglérské komunity v Dětském domově v Litovli. Současně rada 

města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a organizací Klub dětem, z. s.,  

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

943/32 poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč na zajištění pobytových sociálních služeb v Centru Dominika občance 

s trvalým bydlištěm v Litovli. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem 

Litovel a Centrem Dominika Kokory, p. o., v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí 
tohoto daru. 

 

944/32 poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč na uspokojení kulturních a sociálních potřeb uživatelů. Současně rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Domovem pro seniory Červenka,  

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

945/32 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na zajištění projektu „Oživlá řemesla 2016“. Současně rada města schvaluje 

uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Kirri, o. s., v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

946/32 uzavření a znění Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na opravu a údržbu sportovního areálu a činnost 

tělovýchovné jednoty v roce 2016 ve výši 50.000 Kč mezi městem Litovel a TJ Sokol Litovel. 
 

947/32 uzavření a znění Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na sportovní činnost v roce 2016 ve výši 10.000 Kč 
mezi městem Litovel a panem R. P. z Litovle. 

 

948/32 uzavření a znění Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na pronájmy sportovišť a příspěvek na činnost 

v roce 2016 ve výši 35.000 Kč mezi městem Litovel a domem dětí a mládeže Litovel. 
 

949/32 uzavření a znění Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na organizační zajištění dětského dne „Minitoulky“ 

ve výši 10.000 Kč mezi městem Litovel a Rodičovským sdružením při ZŠ Jungmannova. 
 

950/32 uzavření Smlouvy o údržbě pozemků mezi městem Litovel a ZD Haňovice. Jedná se o nevyužité pozemky na 
průmyslové zóně - část pozemku parc.č. 56/19, k.ú. Víska u Litovle, o výměře 8 760 m2 a část pozemku parc.č. 

208/1, k.ú. Nasobůrky, o výměře 2 600 m2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přednostně bude ukončena 

výpovědí, podanou k 30. září běžného roku s jednoroční výpovědní lhůtou. 
 

951/32 uzavření Smlouvy číslo Z_S14_12_8120047192 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie, která je podmiňující investicí stavby Chudobín – oprava komunikace, mezi městem Litovel 

a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, v předloženém znění. 
 

952/32 uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci mezi městem Litovel a JUDr. P. D. LL.M., Olomouc, na 
poskytování právního zastoupení strážníků Městské policie Litovel. Současně rada města souhlasí s 

předloženým návrhem č. 1 budoucího financování. Finanční náklady spojené se zastupováním strážníků budou 

účtovány, dle sazebníku, až při trestních kauzách. 
 

953/32 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 mostu přes Nečíz na MK v ul. Komenského“, 

která bude zveřejněna na Profilu zadavatele. Současně rada města schvaluje komisi pro otevírání obálek  



a hodnocení nabídek ve složení: Petr Navrátil, Ing. Martin Mynařík, Ing. Radek Nepustil, Martin Geprt, Ing. 

Martin Pavlík (náhradníci: Miroslav Skácel, Ing. Ivo Višinka, Petr Šrůtek, Kamil Veselý, Bc. Zdeněk Jančí). 
 

954/32 aktualizaci „Programu regenerace památkové zóny Litovel pro roky 2017 – 2021. 
 

957/32 přijetí dotace 30.000 Kč, kterou získal Městský klub Litovel od Olomouckého kraje na „Zkvalitnění služeb TIC 

Litovel 2016“.  
 

960/32 rozpočtové změny 8/2016/RM až 10/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

964/32 předložené doplňky servisních smluv o provádění technické péče mezi městem Litovel a firmou Taran s.r.o. 

Olomouc. 
 

965/32 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi oprávněným, 
tj. obcí Měrotín a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 194/1 lesní pozemek, parc.č. 195/33 ostatní 

plocha/manipulační plocha, parc.č. 195/52 ostatní plocha/komunikace, parc.č. 196/1 trvalý travní porost, parc.č. 

354/1 ostatní plocha/komunikace a parc.č. 354/2 ostatní plocha/komunikace, to vše v k.ú. Chudobín, obec 
Litovel a ideálních 13/20 pozemku parc.č. 197/6 les, v k.ú. Chudobín, obec Litovel dotčených stavbou 

„Zásobování obce Měrotín pitnou vodou“. Právo zřídit na shora uvedených pozemcích výše uvedenou stavbu se 

zřizuje bezúplatně. 
 

966/32 nákup přístroje pro vyhledávání poruch a trasování sítě VO pro Technické služby Litovel. 
 

969/32 uzavření Smlouvy o nájmu prostor a pozemků sloužících podnikání na parc.č. St. 98 zastavěná plocha, jehož 

součástí je jiná stavba bez č.p./č.e., parc.č. 124 ostatní plocha/jiná plocha a parc.č. 186/4 ostatní plocha/jiná 
plocha, vše v k.ú. Nová Ves, mezi městem Litovel a paní B. B. z Olomouce, na dobu určitou, a to od 1. 6. 2016 

do 30. 9. 2016, v předloženém znění. 
 

970/32 objednání konzultační činnosti - pořízení dat a provedení Koordinační schůzky před zpracováním Technické 

pomoci k otázce PPO města Litovel a provádění staveb v Průmyslové zóně Litovel – od firmy Koordinace, 
Praha, za cenu 36.300 Kč, včetně DPH. 

 

971/32 uzavření Smlouvy o dílo na zajištění služeb souvisejících s realizací projektu „Hanácké farmářské trhy“ mezi 

městem Litovel a MAS Moravská cesta, z. s., v předloženém znění. 
 

972/32 to, že venkovní hřiště s betonovou plochou na pozemku parc.č. 105/1, 105/6 a 105/7 (vedle ZŠ Jungmannova), 

které bylo převedeno do správy města Litovel (usn. 681/22), bude spravovat odbor MHaSI. 

 

Rada města:  
 

935/32 1. bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na Stavební úpravy objektů č.p. 776 a 777 v Litovli – stavební 

práce a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Litovel a vítězným uchazečem firmou NOSTA, s. r. o. 
Nový Jičín. 

2. schvaluje uzavření smlouvy na Technický dozor investora mezi městem Litovel a panem Ing. B. 

3. schvaluje uzavření smlouvy na BOZP mezi městem Litovel a panem Ing. I. V. 
 

955/32 uděluje výjimku z OZV č. 5/2012  o stanovení podmínek pro pořádání průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

kulturních a sportovních podniků, dle čl. 1. z odst. (1) pro akci „Zahájení turistické sezóny“ konanou dne 16. 4. 

2016 v době od 8:00 – 15:00 na náměstí Přemysla Otakara v Litovli pořadateli Městskému klubu Litovel. Akce 
se bude konat ve spolupráci Městské policie Litovel. 

 

956/32 pro akci „Hanácké Benátky 2016“ – pořadatel Městský klub Litovel, která se bude konat dne 11. června 2016, v 

době od 9:30 – 24:00 hod., na náměstí Přemysla Otakara v Litovli, v parku Míru a před GJO (ohňostroj) v 

Litovli, uděluje: 
 -výjimku z OZV č. 1/2016  o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3 – 

omezující opatření – výjimka z čl. 1 dle čl. (3) 

 - výjimku z OZV č. 12/2012 o veřejném pořádku čl. (6) 1 a) stanoví dobu nočního klidu do 22:30 hod. dle čl. 3, 
- výjimku z OZV č. 12/2012 o veřejném pořádku, čl. (6) 1 b) pro místo používání zábavní pyrotechniky dle čl. 

4. 

 Současně rada města souhlasí, aby byla tržba ze vstupného na radniční věž ponechána ve výnosech MK. 
 

958/32 žádosti ředitelky ZŠ Vítězná o schválení doplnění tabulky (pro určené zaměstnance školy vjezd povolen) 

k zákazu vjezdu k zadnímu vchodu školy nevyhovuje na základě nesouhlasného stanoviska Komise pro 

dopravu. 
 

959/32 projednala žádost nájemců bytových domů v ul. Revoluční 667 – 673 a Masarykova 666 o umožnění parkování 

ve dvoře těchto bytových domů a souhlasí se zakoupením klíčů od brány pro nájemníky a s úpravou brány tak, 

aby místo kliky byla dveřní koule. 
 

961/32 bere na vědomí informace o plnění rozpočtu k 29. 2. 2016. 



963/32 bere na vědomí informaci o financování projektu s názvem „Muzeum Litovel – Rozšíření výstavních ploch a 

zřízení depozitáře“. 
 

967/32 jmenuje Ing. arch. Dušana Osinu členem Komise pro investice a výstavbu. 
 

968/32 nevyhovuje žádosti SDH Chořelice o pořízení užitkového automobilu. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

938/32 odprodej pozemku parc.č. 291/10 orná půda, o výměře 797 m2, v k.ú. Litovel, panu F. Č. z Olomouce. Odprodej 

stavební parcely bude uskutečněn dle podmínek schválených  ZML. 
 

962/32 poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům V. a A. H. z Litovle, v celkové výši 100.000 Kč, dle 

následujících titulů: 

1) oprava fasády, zateplení, oplechování v historickém jádru města, částka 10.000 Kč, úrok 1 %, splatnost 5 let 
6) výměna oken a vchodových dveří, částka 35.000 Kč, úrok 3 %, splatnost 5 let 

7) modernizace bytu, částka 55.000 Kč, úrok 3 %, splatnost 5 let. 

 

 

 

 

 

 

 
          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. 
     


