
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 38. schůze Rady města Litovel, konané dne 23. června 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1090/38 zveřejnění doplňujícího záměru ke stávající nájemní smlouvě mezi městem Litovel a Českým rybářským 

svazem, z.s. místní organizace Litovel. 
 

1091/38 záměr vybudovat na části pozemku parc.č. 406 zamokřená plocha, vodní plocha, v k.ú. Myslechovice, vlastním 

nákladem žadatelky L. Z. z Myslechovic 5 parkovacích míst pro osobní vozidla za podmínek: 

1. žadatelka na základě řádných podkladů, tj, jednoduché PD, předloží na odbor MHaSI stanovisko odborů 
dopravy, výstavby a životního prostředí MěÚ Litovel k zamýšlenému záměru – zřízení 5 parkovacích míst 

na části pozemku parc.č. 406, v k.ú. Myslechovice. 

2. na základě písemných stanovisek uvedených odborů bude radě města předložen návrh na zveřejnění 
pronájmu části pozemku parc.č. 406, v k.ú. Myslechovice, pro požadovaný účel (vybudování parkovacích 

míst). 
 

1092/38 nově zveřejnit pacht pozemků dle § 39, zák. č. 128/2000 Sb. v rozsahu: pozemek parc.č. 838/3 orná půda,  
o celkové výměře 147 m2, pozemek parc.č. 838/1 orná půda, o celkové výměře 3 737 m2 a pozemek parc.č. 842 

orná půda, o celkové výměře 3 004 m2, vše v k.ú. Litovel, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou ke konci 

pachtovního roku (k 1.9.), za snížené pachtovné, tj. 1.000 Kč/rok za rozlohu všech parcel, k zemědělskému 

využití, k pěstování různých zemědělských plodin a údržbě pozemků jako celku, dle předloženého návrhu. 
 

1093/38 žádost o přistoupení další smluvní strany a tím rozšíření osob na straně nájemců nebytového prostoru č.p. 785 

v Litovli, a to o pana V.a N. z Litovle, syna nájemců. 
 

1094/38 žádost nájemce prostor sloužících podnikání paní D. K. o přenecháním části prostor sloužících podnikání  
v objektu č.p. 104 v Litovli, ul. Vítězná jiným podnájemcům k poskytování služeb občanům - provozování 

pojišťovnictví a provozování psychologického poradenství s tím, že ujednání smlouvy o nájmu prostor 

sloužících podnikání sepsané dne 13. 11. 2013 zůstává, mění se pouze v bodě VI., odstavci druhém. 
 

1095/38 poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč na úhradu nákladů spojených s akcí „Starám se o svoji řeku“, která se koná 

v červnu 2016. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel  

a ADETO, z.s., v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

1096/38 poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč na nákup speciálních školních pomůcek pro tři žáky z Litovle. Současně 

rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Střední školou a Základní 

školou DC 90, s.r.o., v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

1097/38 poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění oslav 105. výročí založení sboru, které se konají  
2. července 2016. 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. 
 

1098/38 na doporučení hodnotící komise uzavření Smlouvy o spolupráci a poradenství na akci „Výstavba kanalizační 
sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“ mezi městem Litovel a společností Expirit 

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

1099/38 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Úprava účelové komunikace ke stavebninám v Litovli“ mezi 
městem Litovel a Městskou teplárenskou společností a.s. Litovel. Rada města současně souhlasí s udělením 

výjimky z vnitřní organizační směrnice č. 2/2015 dle čl. IV, bodu 4.4., kdy je veřejná zakázka z důvodů své 

mimořádné výhodnosti zadána přímo vybranému dodavateli. Zhotovitel je významným uživatelem komunikace 
a ponese záruku za dílo. 

 

1100/38 uzavření Smlouvy o dílo na akci „Litovel, ul. Revoluční – odstavná stání“ mezi městem Litovel  

a DRAPLSTAV – GROUP s.r.o. Zborovice, v předloženém znění. 

 
1101/38 uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 25. 6. 2015 o výkonu stavebního dozoru stavebníka mezi 

městem Litovel a Ing. Jaroslavem Mádrem, Velká Bystřice, v předloženém znění. Cena díla činí 54.450 Kč, vč. 

DPH. 
 



1102/38 uzavření Příkazní smlouvy na zabezpečení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Intenzifikace třídění 

odpadů ve městě Litovel - dodávka nádob pro sběr tříděného odpadu“ mezi městem Litovel a společností 

ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o., Brno, v předloženém znění. 
 

1103/38 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavíraná mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č.st. 

913/2, 425/3, 427/1, 427/2, 521/3, 651/10, 651/15, 651/16, 713/1, 725/10, 1577/15, 1577/16, 1577/17, 1577/18, 

1577/31, 1577/32, 1577/38, 1577/41, 1583/3, 1583/5, 1584/9, 1584/10, 1584/11, 1698/2, 1805, 1806, to vše v 
k.ú. Litovel, obec Litovel pro stavbu č. IE-12-8002571/VB/5 Litovel, Staroměstské náměstí VN, DTS“. Rozsah 

zřizovaného věcného břemene je vymezen geometrickým plánem a veškeré náklady ponese oprávněný. Výše 

náhrady za zřízení věcného břemene je stanovena dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 
2011, a to ve výši 471.800 Kč. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 

 

1104/38 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavíraná mezi oprávněným, tj. RWE GasNet, s.r.o. se sídlem 

Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 

499/1, Zábrdovice, PSČ 602 00 Brno a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 9/2, parc.č. 32, parc.č. 
33/2, parc.č. 334/1, parc.č. 334/2 a parc.č. 338/6, to vše v k.ú. Chudobín, obec Litovel pro stavbu plynárenského 

zařízení „Reko MS Litovel - Chudobín 2. část, číslo stavby: 51608“. Rozsah zřizovaného věcného břemene je 

vymezen geometrickým plánem a veškeré náklady ponese oprávněný. Výše náhrady za zřízení věcného 
břemene je stanovena dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, a to ve výši 90.000 Kč. 

K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1105/38 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. „IE-12-
8004123/BVB/025 „Chudobín, za poštou - stavební úprava vNN“ mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se 

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

Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 334/2, 32  

a 342/1, v k.ú. Chudobín, 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. 150 Kč/m (intravilán), 50 Kč/m (extravilán), kdy 

ovšem minimální výše náhrady bude činit 3.000 Kč a za stavební tělesa – sloupy, šachty, pilíře aj. zřizované 
právnickými osobami či podnikateli 1.500 Kč za každý započatý m2 (intravilán) a 500 Kč za každý započatý m2 

(extravilán). K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1106/38 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. „IE-12-
8004510/1 Nasobůrky – DTS OC_3710 U kolejí, PPO“ mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená ENPRO Energo, s.r.o., se sídlem Sokolská 

137/45, 757 01 Valašské Meziříčí a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 208/1 vedená jako orná 

půda, v k.ú. Nasobůrky, 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. 50 Kč za m délky, min. 1.000 Kč za vedení 

infrastruktury zřizované právnickými osobami a 500 Kč za započatý m2 za stavební tělesa – sloupy, šachty, 
pilíře aj. zřizované právnickými osobami či podnikateli. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši. 
 

1107/38 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. „IV-12-
8012144/1 Litovel Javoříčská, P. – připojení 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. 1589/3 vedeném 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. 5000 Kč za vedení infrastruktury 

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

1108/38 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi oprávněným, tj. Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se 

sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 1507/4  

a 1597/1 vedeném jako ostatní plocha, v k.ú. Litovel, obec Litovel pro stavbu „11010-052771 
VOD5M_E1092_LO_M_OCL/1_OK“. Výše náhrady za zřízení služebnosti byla stanovena smlouvou o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 100 Kč za m 

délky, min. 3000 Kč za vedení infrastruktury zřizované právnickými osobami jako jednorázová náhrada 

v úhrnné výši 3.000 Kč s tím, že k takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 



1109/38 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi oprávněným, tj. Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se 

sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 1507/4  

a 1597/1 vedeném jako ostatní plocha, v k.ú. Litovel, obec Litovel pro stavbu „11010-053290 

CG5M_M_OLLIV_2 _OK“.  Výše náhrady za zřízení služebnosti byla stanovena smlouvou o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 100 Kč za m délky, min. 

3000 Kč za vedení infrastruktury zřizované právnickými osobami jako jednorázová náhrada v úhrnné výši 3.000 

Kč s tím, že k takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1110/38 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi oprávněným, tj. Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se 

sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 1577/1  

a 1577/28 vedeném jako ostatní komunikace, v k.ú. Litovel, obec Litovel pro stavbu „71010-008150 VPI 
Litovel, Rybníček, komunikace“. Výše náhrady za zřízení služebnosti byla stanovena smlouvou o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené dne 2. 7. 2015 jako jednorázová náhrada v úhrnné výši 100 Kč s tím, že 

k takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1111/38 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi oprávněným, tj. 
Vodohospodářskou společností ČERLINKA, s.r.o. a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 550/1  

vedeném jako ostatní plocha, v k.ú. Unčovice, obec Litovel pro stavbu „Vodovod Březové – vybudování 

páteřního řádu RVS“. Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla stanovena smlouvou o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlasem s právem provedení stavby dle sazebníku schváleného na 4. 

zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 150 Kč za m délky, min. 3000 Kč za vedení infrastruktury zřizované 

právnickými osobami. Cena za 208,69 m délky je stanovena ve výši 31.303,50 Kč a k takto zjištěné náhradě 
bude připočtena DPH v zákonné výši. 

 

1112/38 uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč na činnost informační sítě MEIS v Olomouckém 

kraji v roce 2016 mezi městem Litovel a Statutárním městem Olomouc, v předloženém znění. 
 

1113/38 v souladu se směrnicí č. 2/2015 čl. III oddíl 2 bod 2.2. výběr zhotovitele na zpracování „Čtvrté úplné 

aktualizace Územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Litovel“ a uzavření Smlouvy  

o dílo mezi městem Litovel a Urbanistickým střediskem Brno, spol. s.r.o., v předloženém znění. 
 

1114/38 uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava sociálního zařízení pro děti v budově MŠ Frištenského, pracoviště 
Číhadlo“ mezi městem Litovel a firmou REDAL AKTIV CZ, Napajedla, v předloženém znění. 

 

1115/38 uzavření Smlouvy o dílo na akci „Výměna oken na budově DDM v Komenského ulici“ mezi městem Litovel  

a firmou Jiří Bednářík, Šumperk, v předloženém znění. Rada města současně schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
na akci „Výměna oken v budově ZŠ v Palackého ulici“ mezi městem Litovel a firmou Jiří Bednářík, Šumperk, 

v předloženém znění. Rada města schvaluje rozpočtové změny týkající se finančního zajištění těchto akcí. 
 

1116/38 uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení pro děti v budově MŠ Gemerská“ mezi 
městem Litovel a firmou REDAL AKTIV CZ, Napajedla, v předloženém znění. 

 

1117/38 v souladu s bodem 3.3 směrnice o zadávání veřejných zakázek uzavření Smlouvy o dílo na akci „GJO Litovel – 

vstup do šaten“ mezi městem Litovel a firmou REDAL AKTIV CZ s.r.o., Napajedla, v předloženém znění. 
Rada města schvaluje rozpočtové změny týkající se finančního zajištění této akce.  

 

1121/38 uhrazení nákladů spojených se zastavením bezvýsledných exekučních řízení Exekutorskému úřadu Olomouc, 

Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, ve výši 24.300 Kč bez DPH. 
 

1123/38 rozpočtové změny 32/2016/RM až 36/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

1126/38 použití částky 100.000 Kč z provozního příspěvku od zřizovatele na pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců 

v MŠ Gemerská. 
 

1127/38 odměny pro ředitele školských organizací dle upraveného návrhu. 

 

1128/38 přesun částky 250.000 Kč z rezervního fondu ŠJ Litovel do investičního fondu a současně souhlasí s čerpáním  

z investičního fondu ŠJ Litovel ve výši skutečných nákladů na pořízení konvektomatu. 
 

1129/39 výjimku v počtu dětí v ZŠ Nasobůrky pro školní rok 2016/2017. 
 

1130/38 předloženou Vnitřní organizační směrnici č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 

Litovel, s účinností od 1. 7. 2016, kterou se v plném rozsahu ruší Vnitřní organizační směrnice č. 2/2015. 
 



1141/38 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Radniční Morava – odstranění sedimentů a revitalizace toku 

v úseku Smetanovy sady“ mezi městem Litovel a společností AQUATEST a.s. Praha, v předloženém znění. 
 

1142/38 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Litovel, oprava části městských hradeb – 2. etapa“ mezi 

městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o, v předloženém znění. 
 

1143/38 převedení výkonu správy u objektu č.p. 561 v Litovli, Komárov na Technické služby Litovel, příspěvková 

organizace, které se stávají pronajímatelem objektu a uzavírají nájemní smlouvu s nájemcem, pracovníkem 

Technických služeb, na užívání bytu po dobu výkonu práce pro pronajímatele. Současně rada města schvaluje 
Přílohu č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Litovel, příspěvková organizace, jejíž 

obsahem je předložené Smlouva o předání majetku k hospodaření. 
 

 

 

Rada města:  
 

1089/38 nesouhlasí  se zveřejněním odprodeje pozemků parc.č. 154/40 ostatní plocha o výměře 717 m2, 154/9 orná půda 
o výměře 1450 m2, 154/34 ostatní plocha o výměře 2536 m2 v k.ú. Nasobůrky za účelem rozšíření provozovny 

společnosti ZKJD-TECH s.r.o. 
 

1118/38 bere na vědomí předložené informace ředitelky ZŠ Jungmannova o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na 
opravu podlahy ve dvou třídách ZŠ Jugmannova. 

 

1122/38 ukládá, na základě zjištění Kontrolního výboru, tajemníkovi MěÚ zajistit provedení hloubkové kontroly 

v organizační složce města Muzeum Litovel, včetně kompletní inventarizace. 
 

1125/38 bere na vědomí informace o plnění rozpočtu k 31. 5. 2016. 
 

1131/38 na základě schválených „Pravidel o provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku města“ bere na vědomí 

předloženou zprávu likvidační komise. 
 

1133/38 a) 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 akci Městského klubu Litovel „Litovelské kulturní léto“, 

která se bude konat ve dnech 2. 7., 8. 7., 9. 7., 22. 7., 23. 7., 29. 7., 30. 7. 2016, vždy v čase 19.00 – 22.00 
hod., na dvorku za budovou Městského klubu Litovel, s hudební produkcí a občerstvením, které zajišťuje 

Karaoke bar. 

  b) 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. 12/2012 o veřejném pořádku čl. (6) 1 a) 
stanoví dobu nočního klidu do 22.30 hod. dle čl. 3 pro akci Městského klubu Litovel „Letní filmovou 

slavnost – letní kino, Kinematograf bratří Čadíků“, která se bude konat na náměstí Přemysla Otakara v 

Litovli, na ¼ náměstí – část před budovou MK, budovou RaK směrem k Morovému sloupu v měsíci 
červenci 2016, ve dnech 15, 7., 16. 7., 17. 7., 18. 7. 2016 v době od 21.00 – 23.30 hod., s ukončením záboru 

dne 19. 7. 2016 ve 12.00 hod. 

  c) souhlasí s uzavřením prostoru 1/4 náměstí před prodejnou RaK včetně záboru parkovacích míst v době od 
15. 7. 2016 od 7.00 hod. do 19. 7. 2016 do 12.00 hod.; odstraněním parkovacích sloupků na straně před 

budovou Rak po celé délce až po roh lékárny BENU; vypnutí osvětlení na nám. P. Otakara včetně osvětlení 

u Morového sloupu, vypnutí halogenu na KB a Regio Ječnínek v čase od 21.00 do 23.30 hod. 
 

1134/38 bere na vědomí předložený plán pochůzek a preventivních kontrol strážníků Městské policie Litovel, jako reakci 
na zhoršenou situaci na dětských hřištích. 

 

1135/38 ukládá Ing. Nepustilovi zpracovat možnost zřízení dočasné varianty parkování v ul. Čs. armády zaštěrkováním. 
 

1137/38 revokuje část usnesení č. 1079/37 ze dne 2. 6. 2016 a upravuje následující dva body v odstavci 1: souhlas  
s hudební produkcí v sobotu 10. 9. 2016 na náměstí od 9.00 do 22.00 hod. a na dvoraně u GJO od 18.00 do 

22.00 hod.; souhlas 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. 
 

1138/38 bere na vědomí předložené informace ředitelky ZŠ Jungmannova o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na 

opravu sociálního zařízení a dalších oprav v ZŠ Jungmannova. 
 

1140/38 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 22. 6. 2016, schvaluje předložené návrhy  
a pronájmy, včetně následného uzavření smluv o nájmu bytu a kauci na byt.  



1144/38 bere na vědomí vyjádření České školní inspekce ve věci stížnosti zákonných zástupců žákyně 8. třídy ZŠ 

Vítězná a konstatuje, že neshledává žádná pochybení na postupu školy jak v době před incidentem, tak i po něm 

a vyjadřuje vedení školy plnou podporu. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:  
 

1119/38 doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci 
Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí – Intenzifikace třídění 

odpadů ve městě Litovel. Současně rada města schvaluje složení komise pro hodnocení nabídek: Viktor Kohout, 

Ing. Martin Pavlík, Bc. Zdeněk Jančí, Ing. Pavel Kurfürst, MUDr. Alena Šromová, (Jaroslav Skála, Petr Šrůtek). 
 

1120/38 projednat a schválit přijetí dotace z Programu prevence kriminality 2016 na neinvestiční projekty „Prázdninový 

pobyt“ ve výši 90.000 Kč, „Stop krádežím jízdních kol (2. etapa)“ ve výši 44.000 Kč a investiční „Venkovní 

posilovna“, ve výši 290.000 Kč. Podíl města, který činí min. 10 % z celkových nákladů, je zahrnut ve 

schváleném rozpočtu na rok 2016, § 5311. 
 

1124/38 projednat a schválit rozpočtové změny dle přiloženého materiálu. 
 

1132/38 projednat a schválit výjimku ze Zásad FRB k již poskytnuté zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení č. 1/2016 

(manželé V. a A. H. z Litovle, celková částka 100.000 Kč), na základě které budou žadatelům proplaceny  
4 účetní doklady, které byly vystaveny a žadatelem uhrazeny z vlastních prostředků ještě před schválením 

zápůjčky, a současně schvaluje výjimku, na základě které bude daná část finančních prostředků ve výši 32.600 

Kč zaslána přímo na účet žadatele. 
 

1136/38 projednat a schválit poskytnutí příspěvku formou veřejnoprávní smlouvy ve výši 50.000 Kč Českým dráhám,  

a. s. na uskutečnění jízd parní lokomotivou, v rámci akce „130. výročí trati Litovel – Červenka“, které budou 

součástí období Dnů evropského dědictví. 
 

1139/38 odprodej pozemku parc.č. 291/14 orná půda, o výměře 798 m2, v k.ú. Litovel, manželům N. a L. D. z Litovle. 

Odprodej stavební parcely bude uskutečněn dle podmínek schválených ve zveřejnění, cena je 1.000 Kč/m2. 

 

 

 

 

 

 

 
          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.     


