
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 35. schůze Rady města Litovel, konané dne 5. května 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1017/35 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na organizační zajištění dětského maškarního dne, který se konal 16. ledna 
2016. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Klubem 

rodičů a přátel školy v Nasobůrkách v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto 

daru. 
 

1018/35 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění lampionového původu a odměny pro děti. Současně 
rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Savín v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1019/35 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na organizační zajištění setkání se spolkem Třídvoračky ze spřátelené obce Tři 
Dvory u Kolína. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a 

Čarodějnickou společností Tři Dvory v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto 

daru. 
 

1020/35  poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na náklady taneční skupiny KASTER spojené s taneční soutěží MIA 

FESTIVAL v Praze (dle článku II., odstavce e) Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu 

města Litovel - významná reprezentace města). Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže v Litovli v předloženém znění a rozpočtovou změnu 
týkající se poskytnutí této dotace. 

 

1021/35 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na zajištění dopravy na Ústřední kolo soutěže ve hře na klávesové nástroje, 

které se koná ve Františkových Lázních 28. 4. – 1. 5. 2016. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Spolkem rodičů a přátel školy při ZUŠ v Litovli v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

1023/35 na základě doporučení hodnotící komise uzavření Kupní smlouvy na nákup stolních počítačů mezi městem 
Litovel a Ing. Vojtěchem Bednářem, Červenka, v předloženém znění. 

 

1024/35 uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace akce: „Regenerace panelových sídlišť 

Uničovské předměstí – 2. etapa ul. Karla Sedláka“ mezi městem Litovel a společností PRINTES ATELIER 
s.r.o. Přerov, v předloženém znění. 

 

1025/35 uzavření Dohody o vypořádání závazku, týkající se využití pozemků k uskladnění přebytečných stavebních 

materiálů ze staveb města, mezi městem Litovel a Ing. J. S. z Olomouce – Droždína, v předloženém znění. 
 

1027/35 závazné ukazatele a rozpis účelově vázaných příspěvků a podmínky pro jejich čerpání pro školské a kulturní 

příspěvkové organizace pro rok 2016. 
 

1030/35 Technickým službám Litovel nákup a odpisový plán nově pořízeného zařízení – VARI malotraktor GSV 190 

TN-Global. 
 

1033/35 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu – zbudovat 

inženýrské sítě „Rekonstrukce plynovodu SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., závod Litovel“ mezi 

oprávněným, tj. SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. se sídlem Prostějov, Průmyslová 2170/12, PSČ 796 01, IČ. 
26173174, a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 725/12 orná půda a parc.č. 713/1, ostatní plocha, 

to vše v k.ú. Litovel, obec Litovel. Rozsah zřizovaného věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem 

a 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 za m délky, min. 5.000 Kč za vedení infrastruktury 

zřizované právnickými osobami. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1034/35 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-
8012037/1 Litovel, B. Němcové, RD Š. – úprava kNN mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 

1273/7A, 77900 Olomouc, a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 1574/2  vedená jako ostatní 

plocha, v k.ú. Litovel, obec Litovel. Rozsah zřizovaného věcného břemene bude vymezen geometrickým 
plánem a 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 za m délky, min. 5.000 Kč za vedení 

infrastruktury zřizované právnickými osobami. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1036/35 rozpočtovou změnu a převedení částky výši 25.621 Kč z § 3612, POL 5152, org. 561, LIM 113/2016 na § 3900, 
POL 5169, org. 533, LIM 139/2016. 

 

1038/35 výpověď smlouvy o provozování veřejného telefonního automatu v Savíně. 
 

1039/35 1. žádost společnosti GARO s.r.o. o snížení výše nájmu za užívání prostor sloužící podnikání a prominutí  

  paušálu za zahradní posezení v restauraci Muzeum a souhlasí se snížením nájmu ve výši 30% včetně 
prominutí paušálu za zahradní posezení po dobu jednoho roku, a to od 3. 6. 2016. Tím dojde ke snížení 

měsíčního nájemného ze současných 24.200 Kč na nově navržených 16.940 Kč + prominutí paušálu za 

zahradní posezení v letních měsících, po dobu jednoho roku, od 3. 6. 2016. 
2. zveřejnění změny obsahu nájemní smlouvy, jejíž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v objektu 

č. p. 795 v Litovli, ul. Smyčkova, v níž bylo sjednáno roční nájemné ve výši 290.400 Kč a 5.000 Kč za 

zahradní posezení. Důvodem změny nájemní smlouvy je žádost nájemce o snížení nájemného. Dodatek 
nájemní smlouvy bude uzavřen s účinností od 3. 6. 2016, nebudou-li učiněny nabídky či námitky 

 

Rada města neschvaluje:  
 

1022/35 poskytnutí daru pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z důvodu nedostatku finančních 

prostředků v rozpočtu města na tyto položky. 
 

1029/35 na doporučení Komise pro dopravu zjednosměrnění ulice Šmakalova a ukládá vedení města projednat s občany 
možnosti a varianty zbudování parkovacích stání v ul. Čs. armády. 

 

1035/35 poskytnutí příspěvku paní Z. R. na provoz čistírny peří, oděvů a prádelny. 
 

 

 

Rada města:  
 

1026/35 pověřuje Mgr. Zdenku Frištenskou, vedoucí muzea, uzavírat k získaným muzejním předmětům darovací 

smlouvy, ze kterých nevyplynou pro město žádné závazky. Současně rada města Litovel schvaluje předložené 
znění vzoru darovací smlouvy. 

 

1031/35 bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření v lesích za 1. čtvrtletí 2016, včetně plnění finančního plánu. 
 

1032/35 bere na vědomí plnění finančního plánu nákladů a výnosů Technických služeb Litovel za 1. čtvrtletí 2016. 
 

1037/35 1. schvaluje zveřejnění opravy záměru, vyhlášeného na úřední desce a na stránkách města Litovel dne 4. dubna 

2016, sejmutého dne 20. dubna 2016, která spočívá ve vypuštění textu, uvedeného pod bodem 5. Nový text 

bodu 5 zní: Pronajímatel v souvislosti s přípravou a realizací zbudování dvou kurtů pro účely územního a 

stavebního řízení, před příslušným stavebním úřadem zřídí ve prospěch nájemce jako stavebníka v rozsahu, 
v němž stavby zasáhnou dotčené nemovitosti, „právo provést stavbu“, na dotčených nemovitostech, a to na 

základě příslušných ustanovení stavebního zákona. 
 

  2. Město Litovel, jako vlastník pozemků, uděluje souhlas s výstavbou celého areálu „Tenisový areál  

Komárov, na pozemcích parc.č.125/1 ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 463 m2, parc.č. 125/2 
trvalý travní porost, o celkové výměře 6 956 m2, parc.č. 125/3 trvalý travní porost, o celkové výměře 5 860 

m2 a pozemku parc.č. st. 2910 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 52 m2, jehož součástí je jiná 

stavba bez č.p., vše v k.ú. Litovel.  Výstavba proběhne ve dvou etapách. V první etapě (roky 2016-2020) 
bude zrealizována výstavba 2 kurtů, o celkové rozloze 1 300 m2, částka za odvody 222.300 Kč (schváleno na 

13. zasedání ZML). Ve druhé etapě (v letech 2021-2030) dojde k vybudování třetího kurtu, šaten a sociální 

zázemí, tj. kompletní dobudování areálu dle projektové dokumentace – rozloha pro druhou etapu = 800 m2 

(druhá etapa bude řešena samostatně). 
 

  3. schvaluje uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 25. března 2015, č. 

SML/2015/16 a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci: „Zvelebení areálu městského sportoviště, 

Tenisový areál Komárov“, s tím, že nájemce bude neziskově využívat nově vybudovaný areál ke sportovním 
účelům pro občany. 

 

  4. ukládá nájemci do 30 dnů po vydání kolaudačního souhlasu doložit pronajímateli doklady, prokazující 

hodnotu zrealizované stavby. 
 

  5. schvaluje pro případ, že nájem bude ukončen před vypršením sjednané doby určité, tj. před uplynutím 15 let, 

za každý rok, o který se sjednaná doba nájmu zkrátí, nájemci poskytnout náhradu ve výší 5 %  z celkově 
vynaložených nákladů na pořízení stavby kurtů. 

 



Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

1028/35 schválit zrušení stávajícího Fondu rezerv a rozvoje, zřízení Fondu rezerv na obnovu vodovodů a kanalizací a 

jeho statut dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          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.     


