
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 37. schůze Rady města Litovel, konané dne 2. června 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1058/37 uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 479/2 orná půda, o výměře 27 800 m2, v k.ú. Litovel, mezi městem 

Litovel a TJ Vodní Sporty Litovel, v předloženém znění. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, za roční 
nájemné 6.970 Kč, za účelem sportovního a kulturního využití, bez požadavku na jakékoliv stavby  

s podmínkou, že nájemce bude pravidelně podávat písemnou informaci radě města o termínech a podstatných 

podmínkách o konání každé kulturní, sportovní či jiné veřejnosti přístupné akce, vždy minimálně jeden měsíc 
před konáním každé akce. Pronájem třetím osobám bude umožněn výhradně se souhlasem rady města. 

 

1059/38 uzavření Pachtovní smlouvy k pachtu částí pozemků parc.č. 52 zahrada, o výměře 130 m2, pozemku parc.č. 50/4 

zahrada, o výměře 179 m2 a pozemku parc.č. 48 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 112 m2, vše v k.ú. 
Chořelice, mezi městem Litovel a D. a B. S. z Chořelic, v předloženém znění. 

 

1060/37 uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 725/12, o výměře 13 m2 v k.ú. Litovel, za účelem 

umístění přenosného reklamního poutače ve vlastnictví fyzické osoby, na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní 
lhůtou, za roční nájemné 12 tis. Kč, mezi městem Litovel a firmou Litovelská stavební, spol. s r.o., Litovel, 

v předloženém znění. 
 

1061/37 schvaluje uzavření Dodatku č. 4. ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 795 v Litovli, ul. 

Smyčkova mezi městem Litovel a společností GARO s.r.o., kterým se roční nájemné 290.400 Kč + měsíční 
paušál 1.000 Kč od května do září za provoz zahradního posezení snižuje na roční nájemné 203.280 Kč  

a měsíční paušál za zahradní posezení se promíjí po dobu jednoho roku, s účinností od 3. 6. 2016. 
 

1063/37 poskytnutí dotace ve výši 17.500 Kč na provoz a činnost Pony klubu v roce 2016. Současně rada města 
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Pony klubem Olešnice, v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1064/37 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na organizační zajištění dětského dne, který se bude konat 4. 6. 2016 v Savíně. 
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. 
 

1065/37 poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na zajištění autobusové dopravy na sraz Vísek do Viesky nad Žitavou na 
Slovensku. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel  

a Osadním výborem Víska, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

1066/37 uzavření předložené Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města Litovel parc.č. 186/78 a parc.č. 

186/3, oba lesní pozemek v k.ú. Nová Ves, mezi městem Litovel a společností Jezírka Banat, s.r.o. Hněvotín, 
pro umístění části kanalizace a výustního objektu. 

 

1067/37 na doporučení hodnotící komise uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace k hřišti  

v Haňovicích“ mezi městem Litovel, Obcí a Haňovice a firmou KARETA s.r.o., Bruntál, v předloženém znění. 
 

1068/37 uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace akce: „Rekonstrukce silnoproudých a 

slaboproudých rozvodů objektů 778, 779 na nám. Př. Otakara, Litovel“ mezi městem Litovel a společností AGP 

Projekční atelier s.r.o., Olomouc, v předloženém znění. 
 

1069/37 na doporučení komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky „Zateplení fasády bytového domu Litovel, 

Kysucká č.p. 360 a 359“ uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a VESTAV group s.r.o., Vyškov, 

v předloženém znění. 
 

1070/37 na základě doporučení hodnotící komise uzavření Smlouvy o dílo na „Komplexní personální a procesní audit 

Městský úřad Litovel“ mezi městem Litovel a firmou GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o., Praha, v předloženém 

znění. 
 

1071/37 uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a FCC Litovel, s.r.o., jejímž předmětem je poskytnutí 

finančního daru ve výši 186.410 Kč za účelem podpory školních, sportovních a ekologických aktivit města 

Litovel v roce 2016, v předloženém znění. 
 



1072/37 rozpočtové změny 26/2016/RM až 31/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

1074/37 navrženou změnu účelově vázaných příspěvků pro ŠJ Litovel. 
 

1075/37 přesun částky 70.000 Kč z rezervního fondu ZŠ Vítězná do investičního fondu. Rada města současně souhlasí 
s čerpáním z investičního fondu ZŠ Vítězná ve výši skutečných nákladů pořízení průtokoměru na bazéně. 

 

1076/37 podmínky předvolební kampaně v Litovli pro volby do krajských zastupitelstev 2016 dle předloženého návrhu. 
 

1077/37 přijetí nového pracovníka na odbor sociální a správní  -  kurátora pro děti a mládež. 
 

1080/37 předloženou změnu závazného ukazatele odpisový plán pro Technické služby Litovel, příspěvkovou organizaci. 
 

1081/37 předložené návrhy na ocenění Litovelské naděje 2016 a rozhodla, že ocenění jednotlivci obdrží finanční 

hotovost ve výši 1.000 Kč, kolektivy 2.000 Kč. Rada města současně schvaluje rozpočtovou změnu spojenou 

s oceněním. 
 

1083/37 na doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek uzavření Smlouvy o dílo pro akci „Dětské 

hřiště Litovel, Novosady“ mezi městem Litovel a firmou Houžvička Sportservis Zanap, Praha 9, v předloženém 

znění. 
 

1084/37 na doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro akci 

„Dětské hřiště Litovel, Nasobůrky“ mezi městem Litovel a firmou TR ANTOŠ s.r.o., Turnov, v předloženém 

znění. 
 

1085/37 žádost TJ Tatran Litovel – oddíl házené a souhlasí s povolením vjezdu, parkování a přístupu do areálu 

Sokolovny v Litovli (do 02:00 hod.), kde se bude ve dnech 10. – 12. 6. 2016 konat Litovel Mini Cup 2016. 
 

1088/37 žádost Technických služeb Litovel a schvaluje prominutí nájemného za měsíc červen 2016 za užívání bytu 
v domě č.p. 561 v Litovli, Komárov. 

 

Rada města:  
 

1062/37 neschvaluje poskytnutí daru Centru české historie, o.p.s. Praha na vydání knihy Anthropoid. 
 

1073/37 bere na vědomí informace o plnění rozpočtu k 30. 4. 2016. 
 

1078/37 uděluje pro veřejnosti přístupnou akci „Velký letní karneval Tři Dvory“ konaný na venkovním prostranství 
hřiště ve Třech Dvorech dne 2. 7. 2016 pořadateli akce TJ Sokolu Tři Dvory: 

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

sportovních a kulturních podniků, z čl. 1. bod. 1, dle bodu 2., a souhlasí s ukončením akce TJ Sokol Tři 
Dvory Velký letní karneval dne 3. 7. 2016 v 03.00 hod. 

b) výjimku z OZV č. 12/2012 o veřejném pořádku dle čl. 6 (1), z místa používání zábavné pyrotechniky, dle 

čl. 4 (2). Ohňostroj bude odpálen odbornou firmou Pyro-art z Olomouce za účasti dozoru SDH Tři Dvory, 

odpovědná osoba předseda TJ Sokol Tři Dvory. 
 

1079/37 bere na vědomí oznámení místostarosty města, které je pořadatelem akce „Litovelské slavnosti - EHD“ konané 

dne 10. 9. 2016 na náměstí Přemysla Otakara a u budovy GJO v Litovli, a pro tuto akci uděluje: 

1. souhlas: se součinností Městské policie Litovel při akci; s vylepováním plakátů na místech k tomu určených; 
s bezplatnými výstupy na Radniční věž v sobotu 10. 9. 2016; s možností plavby na lodičkách po rybníce před 

GJO; s hudební produkcí v sobotu 10. 9. 2016 na náměstí od 15.00 do 22.00 hod. a na dvoraně u GJO od 

18.00 do 22.00 hod.; s bezplatným zapůjčením inventáře od krizového řízení – stolové sety, deštníky, stánky 
a elektrický rozvaděč; s bezplatným zapůjčením stolových setů a 4 kusů praktikáblů od Městského klubu 

Litovel; s bezplatným zajištěním průvodcovské činnosti na procházce Litovlí v sobotu 10. 9. 2016 

od Turistického informačního centra; s provozem výletního kolového vláčku po městských komunikacích 
(náměstí, park, široké chodníky); s tím, že výběr poplatků ze stánkového prodeje zajistí odbor MHaSI ve 

spolupráci s Městskou policií dle OZV 2/2012 a vybraná částka bude v hotovosti odvedena na pokladně 

města a následně přeúčtována na ponížení nákladů týkajících se akce. 

2. výjimku: dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, z ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2; dle čl. 6 OZV č. 12/2012, o veřejném pořádku, z ustanovení čl. 4 

(udělení výjimky z místa používání zábavní pyrotechniky) a čl. 3 (hlučné projevy dne 10. 9. 2016 v době 

od 22.00 hod. do 24.00 hod.). 
 

1082/37 byla seznámena s programem akce Litovelské slavnosti – EHD, která se koná 10. 9. 20116 a zmocňuje 

místostarostu Viktora Kohouta k podpisu smluv spojených s organizačně technickým zajištěním do výše 



schváleného rozpočtu pro tuto akci. Současně rada města souhlasí s navýšením rozpočtované částky akce o 50 

tis. Kč a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu z položky Cestovní ruch na položku Litovelské slavnosti a 

ukládá finančnímu odboru zapracovat tuto změnu. Rada města schvaluje uzavření přiložených smluv. 
 

1086/37 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 1. 6. 2016, schvaluje předložené návrhy a pronájmy, 
včetně následného uzavření smluv o nájmu bytu a kauci na byt. 

 

1087/37 nevyhovuje žádosti Technických služeb Litovel a neschvaluje slevu na nájmu za užívání bytu v domě č.p. 561 

v Litovli, Komárov. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          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.     


