
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 33. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. dubna 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

975/33 zvýšení nájemného nájemcům prostor sloužící podnikání v budově polikliniky v Litovli, Kollárova 664 od 1. 7. 
2016 za užívání provozní plochy ve výši 1.060 Kč/m2/rok a ostatní plochy ve výši 600 Kč/m2/rok. 

 

976/33 1. zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 185/1 orná půda, o výměře 682 m2, a pozemku parc.č. 185/2 

orná půda, o výměře 838 m2, oba pozemky k.ú. Nasobůrky, pro možné využití k produkci zemědělských 
plodin, okrasných a lesních dřevin (další využití v souladu s regulativy územního plánu). Cena dle zásad. 

  2. zveřejnění záměru odprodeje a nabídnutí pozemku parc.č. 253/5 ostatní plocha, o výměře 767 m2, v k.ú. 

Nasobůrky, k odprodeji Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha za úředně stanovenou cenu. 
 

977/33 uzavření Pachtovní smlouvy na pacht části pozemku parc.č. 1617/1, o výměře 95 m2, v k.ú. Litovel, za roční 

pachtovné 190 Kč, za účelem rozšíření zázemí k vlastnímu RD - využití na zahrádku, mezi městem Litovel 

a J. O. ze Slatinek, v předloženém znění. 
 

978/33 uzavření Pachtovní smlouvy na pacht pozemku parc.č. 93/3 orná půda, o celkové výměře 1 493 m2, v k.ú. 

Unčovice, v souladu s podmínkami zveřejnění, dle usn. RM č. 878/31, mezi městem Litovel a Mysliveckým 

spolkem Unčovice. Výše pachtovného bude činit 0,50 Kč/m2/rok. 
 

979/33 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/15/240 na akci „Oprava a zateplení fasády bytového domu 

Litovel, Masarykova 666“ mezi městem Litovel a REDAL AKTIV CZ s. r. o., Napajedla, dle předloženého 

znění. Předmětem dodatku je skutečnost provedených prací. 
 

980/33 znění Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání nacházející se ve III. nadzemním podlaží objektu č.p. 664 
v Litovli, ul. Kollárova, a to mezi městem Litovel a společností AeskuLab k.s. Praha na dobu neurčitou 

s účinností od 1. 5. 2016, za nabídnutou cenu, pro výkon laboratorních prací. 
 

981/33 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na podporu sportovní činnosti družstva malé kopané Koník Litovel. Současně 
rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a panem P. N. z Litovle  

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

982/33 uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci 
Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle mezi 

městem Litovel a HOR – invest s.r.o., projektová činnost ve stavebnictví Olomouc, v předloženém znění. 
 

983/33 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a o právu provést stavbu 
uzavíraná mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupený 

EMONTAS, s.r.o. se sídlem Jiráskova 1273/7A Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 

103 v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel dotčených stavbou č. IP-12-8018084 – 1, Tři Dvory, RD, M. – 

přípojka k NN, 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. 

 

984/33 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a o právu provést stavbu 

uzavíraná mezi oprávněným, tj. panem L. M., bytem Litovel – Chořelice a městem Litovel, jako vlastníkem 
pozemků parc.č. 159/5, parc.č. 160, parc.č. 50/2, parc.č. 50/1 a parc.č. st. 15/1, to vše v k.ú. Chořelice, zbudovat 

přípojky (elektro, vody, kanalizace) včetně zbudování sjezdu k rodinnému domu za podmínek stanovených 

usnesením Rady města Litovel č. 2831/76 Rady města Litovel ze dne 9. října 2014. 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. 50 

Kč za m délky, min. 500 Kč za vedení infrastruktury zřizované fyzickými osobami a 80 Kč za m délky 

minimálně 1.000 Kč za zřízení práva příjezdu a přístupu zřizované fyzickými osobami. K takto zjištěné náhradě 
bude připočtena DPH v zákonné výši. 

 

985/33 uzavření Smlouvy o dílo o provedení projektových prací pro akci „Radniční Moravy – řešení havarijního stavu 

mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova“ mezi městem Litovel a společností 
Designtec spol. s r.o., Náklo, v předloženém znění. Cena díla činí 40.000 Kč (bez DPH). 

 

986/33 rozpočtové změny 11/2016/RM až 16/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

987/33 rozpočtové změny (nákup panelových boxů) navrhované OŽP dle důvodové zprávy. 



 

988/33 uzavření Smlouvy o dílo na „Dodávku a osazení prefabrikovaných stěn pro vytvoření boxu na tráva – 

kompostárna Nasobůrky“ mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o., v předloženém znění. 
 

 992/33 v souladu s Vnitřní organizační směrnicí pro zadávání veřejných zakázek Výzvu k podání nabídky akce 

„Zateplení fasády bytového domu Litovel, Kysucká č.p. 360 a 359“, která bude zveřejněna na profilu 

zadavatele. Současně rada města schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. 

Radovan Prokeš, Ing. Radek Nepustil, Miroslav Skácel, Jana Polívková, Viktor Kohout. 
 

993/33 závazek města vykoupit od J. a J. J. z Litovle za polovinu prokazatelně vynaložených nákladů, maximálně však 

30.000 Kč, na veřejnou část kanalizační přípojky pro napojení objektu pro rodinnou rekreaci na pozemku parc.č. 

481/11 v Litovli. 
 

999/33 na základě doporučení komise pro otevírání obálek a výběr nabídek uzavření Smlouvy o dílo na demolici 

ubytovny na Pavlínce v Litovli za cenu 298.000 Kč mezi městem Litovel a panem V. K. z Kladek. 
 

1000/33 výjimku z počtu žáků pro Základní školu Jungmannova. Rada města povoluje maximálně 34 žáků ve dvou  
5. třídách pro školní rok 2016/2017. 

 

1001/33 poskytování zvýhodněného vstupného (radniční věž, Muzeum Litovel, koupaliště Litovel, Muzeum harmonik, 

In life centrum) v rámci karty „Zážitková Litovel“. 
 

1002/33 žádost TIC Litovel a souhlasí s posílením návštěvních hodin a se zrušením minimálního vstupného na radniční 

věž z 5 na 3 návštěvníky. 
 

1003/33 úpravu ceníku Městského koupaliště Litovel, dle předloženého návrhu. 
 

1004/33 uzavření Dodatku č. 15 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 1. pololetí roku 

2016. 
 

1005/33 uzavření Smlouvy o pronájmu reklamní plochy na období 1. 5. 2016 – 31. 10. 2016 mezi městem Litovel  

a firmou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha, v předloženém znění. 
 

1006/33 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D3/2015 mezi městem Litovel a společností Osigeno s.r.o., 

Vikýřovice, v předloženém znění a souhlasí s prodloužením termínu k plnění podání žádosti o dotaci na projekt 
„Snížení energetické náročnosti budov č. 776 a 777“ do 31. 12. 2016. 

 

1007/33 uzavření nájemní smlouvy č. KRPM-47326-2/ČJ-2016-1400MN mezi pronajímatelem, tj. Česká republika – 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje se sídlem tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc, 
IČ: 72051795, zastoupené náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro ekonomiku 

a nájemcem, tj, městem Litovel na budovu č.p. 818, stavba pro administrativu, nacházející se na pozemku 

parc.č. st. 37, zastavěná plocha a nádvoří, který je vedený na LV č. 167, vše v k.ú. Litovel, obec Litovel. 
Nájemné ve výši 67.340,31 Kč bude nájemcem hrazeno jednou měsíčně vždy k 20. dni příslušného měsíce. 

 

1008/33 žádost ředitelky GJO a souhlasí s pořízením nového přístupového zařízení na základě nabídky firmy 

DAKARTO Prostějov, v původním rozsahu včetně přípravy pro případné budoucí napojení brány. Rada města 
doporučuje ZML zařadit tuto položku do rozpočtových změn na nákup nového přístupového zařízení. 

 

1010/33 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem v Olomouci, v předloženém znění. 

Jedná se bezplatné zapůjčení předmětů pro výstavu „Káva, jak ji znáte i neznáte“. 
 

1012/33 žádost paní P. V. – Karaoke bar a souhlasí s provozováním občerstvení ve dvoře MK Litovel v období květen – 
červen 2016 v prostoru dvora za dřevěným stánkem s občerstvením (s výjimkou akce MK 11. 6. 2016)  

a v období červenec – září 2016 v prostoru celého dvora, za podmínek stanovených Městským klubem 

uvedených v přípise ze dne 12. 4. 2016 
 

1013/33 uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb mezi městem Litovel a VOREL Consulting, s.r.o., Uničov, 

v předloženém znění. Jedná se o zpracování organizačně-ekonomického modelu řízení sportovních zařízení  

v majetku města Litovel. 
 

1015/33 bezplatný zábor části parkoviště v ul. Šafaříkova pro parkování motocyklů Honda shadow owners clubu  

a následnou prezentaci motocyklů na náměstí Přemysla Otakara. 

 

Rada města:  
 

973/33 mění své usnesení č. 969/32 tak, že schválenou smlouvu o nájmu mezi nájemcem paní B. B. a městem Litovel 

jako pronajímatelem, oproti zveřejněnému záměru zužuje předmět smlouvy na pronájem objektu – jiná stavba 
bez č.p. o rozloze 77,69 m2 umístěného na parc.č. st. 98 zastavěná plocha v k.ú. Nová Ves u Litovle za nájem ve 

výši 1.000 Kč/měsíc na dobu určitou – od 1. 6. – 30. 9. 2016. 
 



974/33 ruší usnesení RM 946/32 a nově schvaluje 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 Unčovice. 
 

989/33 bere na vědomí informace o plnění rozpočtu k 31. 3. 2016. 
 

994/33 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) a výjimku z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, čl. 1 (1) v souladu s čl. 2) pro akci 

České strany sociálně demokratické, místní organizace Litovel – Dětský den, který se bude konat dne 1. května 

2016, v době od 9.00 – 14.00 hod. v parku Míru v Litovli. 
 

995/33 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) a výjimku z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, čl. 1 (1) s odkazem na  čl. 2) pro 
akci Spolku rodičů a přátel Základní školy Litovel, Jungmannova 655 – Dětský den Minitoulky pořádaný, jako 

doprovodný program akce Toulky Litovelským Pomoravím, ve spolupráci s Klubem českých turistů při TJ 

Tatran Litovel. Akce se konají dne 4. června 2016, v době od 9.00 – 15.00 hod. v prostorách ZŠ Jungmannova, 

v jejím nejbližším okolí, v parkových částech centra města Litovel a v okolí litovelských rybníků. 
 

996/33 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) a výjimku z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, čl. 1 (1) s odkazem na  čl. 2) pro 
veřejnosti přístupnou akci: Tradiční pouť Sv. Filipa a Sv. Jakuba v Litovli v prostorách Staroměstského náměstí 

v Litovli dne 8. května 2016 od 7.00 hod., kterou pořádá MO KDU - ČSL a Regio kavárna a potraviny 

Ječmínek, s.r.o. Červenka. 
 

997/33 uděluje výjimku z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků, čl. 1 (1) s odkazem na  čl. 2) a souhlasí s ukončením akce Pálení čarodějnic 

(23. 4. 2016 od 15 h na venkovním prostranství na hřišti v Nové Vsi) dne 24. 4. 2016 v 02.00 hod, pořadatel 

akce Novoveské šťabajzny z.s. Nová Ves. 
 

998/33 neschvaluje udělení výjimky z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, čl. 1 (1), s odkazem na  čl. 2) a nesouhlasí s ukončením akce 

Pálení čarodějnic spojené s živou hudební produkcí, konanou ve venkovním prostranství zahrádky u restaurace 
Za školou v Litovli dne 30. 4. 2016, v 02.00 hod. následujícího dne. Tato akce, kterou pořádá SOŠ Litovel, bude 

probíhat od 16 do 22 h. 
 

1009/33 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) pro veřejnosti přístupnou akci „Pálení čarodějnic“, konanou ve 

venkovním prostranství hřiště u Sokolovny v Litovli dne 29. 4. 2016, pořadateli akce, Sdružení nezávislých 

kandidátů Litovel. 
  

1014/33 bere na vědomí, že nové vozidlo pro Městkou policii Litovel bylo pořízeno a staré vozidlo bude odprodáno 

firmě auto Hlaváček a.s. za cenu 100.000 Kč. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu: 
 

990/33 projednat a schválit Rozpočtový výhled města Litovel na období 2017 – 2022. 
 

991/33 v termínu do 30. 6. 2016 projednat Závěrečný účet města Litovel za rok 2015 a účetní závěrku města Litovel  
k 31. 12. 2015 a přijmout následující usnesení:  

- zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Litovel za rok 2015 a souhlasí s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad.  
- zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Litovel k 31. 12. 2015. 
 

1011/33 v roce 2017 zorganizovat oslavy 50. výročí spolupráce s partnerským městem Revúca a 200. výročí sepsání 

dvou nejstarších listin o založení města Litovel 

 

 

 

 
          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.     


