
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 40. schůze Rady města Litovel, konané dne 25. srpna 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1210/40 poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na mzdové náklady pro průvodce v kapli sv. Jiří v roce 2016. Současně 

rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Římskokatolickou farností 
Litovel, v předloženém znění. 

 

1211/40 poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění akce GRAFFITI JAM dne 10. 9. 2016 v Litovli. 

Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a panem P. J. z 
Litovle, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 

 

1212/40 nabídku společnosti VODIS Olomouc na zpracování přípravné projektové dokumentace na rozšíření 

vodohospodářské infrastruktury v místních částech Nová Ves – likvidace odpadních vod (kanalizace) a Savín – 
vodovod a likvidace odpadních vod (kanalizace) a následné uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a 

společností VODIS Olomouc. 
 

1213/40 uzavření Smlouvy o dílo na kanalizační přípojku pro objekt č. p. 31 v Litovli, místní část Chudobín, mezi 
městem Litovel a firmou Ladislav Rojíček - Termál, Chořelice, v předloženém znění. 

 

1214/40 na doporučení hodnotící komise uzavření Kupní smlouvy k akci „Intenzifikace třídění odpadů ve městě Litovel 

- dodávka nádob pro sběr tříděného odpadu“ mezi městem Litovel a AB plus CZ s.r.o., Praha 7, v předloženém 

znění. 
 

1215/40 uzavření Smlouvy o dílo „Litovel – venkovní posilovna – dodávka a montáž 5 fitness prvků“ mezi městem 

Litovel a Milanem Houžvičkou Sportservis Zanap, v předloženém znění. 
 

1216/40 uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem, tj. Institut zdraví a krásy, Olomouc, a městem Litovel, jako 
obdarovaným, na peněžitý dar ve výši 2.625 Kč, přičemž obdarovaný je dárcem zaváván, že dar lze použít 

pouze na úhradu části nákladů spojených se záchranou koní. 
 

1217/40  uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě KRPM-47326-2/ČJ-2016-1400MN ze dne 28. 4. 2016 uzavíraný 
mezi pronajímatelem Českou republikou - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje se sídlem: tř. 

Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc a městem Litovel, jako nájemcem, budovy 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, kterým se mění délka nájmu - doba určitá se prodlužuje do 31. 12. 2016. 

A nájemce se zavazuje mimo sjednaného nájmu hradit za každý kalendářní měsíc, také smluvní pokutu ve výši 

25.000 Kč/měsíc, a to s účinností od 1. 9. 2016 do ukončení nájmu tj. do 31. 12. 2016. 
 

1218/40 závazek města vykoupit od paní M. B. z Litovle za předpokládanou cenu 12.500 Kč prokazatelně vynaložených 

nákladů veřejnou část kanalizační přípojky pro napojení objektu rodinného domu č.p. 648 v ul. Jungmannova v 

Litovli. Výše výkupní ceny bude upřesněna dle skutečného zaměření. 
 

1219/40 rozpočtové změny č. 44/2016/RM a 45/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

1220/40 Technickým službám Litovel plán odpisů RD, Koupaliště 561/1, jako majetku svěřenému k hospodaření. 
 

1223/40 uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci propustku v Savíně mezi městem Litovel a Stavební firmou Global 

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

 

Rada města Litovel:  
 

1202/40 souhlasí s výkupem spoluvlastnického podílu od pana J. L. z Ročova a doporučuje zastupitelstvu města 

schválení výkupu za cenu cca 346.000 Kč. Jedná se o pozemky par.č. 1677/2, 1537/2, 1537/23, 1537/24, 1551/1 

a 1551/2, v součtu výměr celkem 34 174 m2, spoluvlastnický nabízený podíl je 17 087 m2. 
 

1203/40 1. bere na vědomí informace podané ohledně majetku a inventarizací v muzeu. 
 2. žádá o spolupráci Kontrolní výbor a Finanční výbor, aby určili své zástupce, kteří doplní členy inventarizační 

komise pro mimořádnou inventarizaci sbírkových předmětů v muzeu do 31. 3. 2017. 



 3. doporučuje, aby p. místostarosta a vedoucí OŠKS navrhli členy Muzejní rady, kteří budou rozhodovat, které 

sbírkové předměty jsou pro muzeum vhodné či zbytné. 
 

1204/40 ruší své usnesení č. 1156/39 a nově schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Založení parku Vetus oppidum“ 

mezi městem Litovel a společností ZAHRADA Olomouc, s.r.o., v předloženém znění. 
 

1205/40 zveřejnění směny pozemku parc.č. 760/1 ostatní plocha, v k.ú. Litovel, o výměře 659 m2, od majitele Litovelská 

cukrovarna a.s. za stejnou výměru (z celkové výměry 2 148 m2) oddělenou z pozemku parc.č. 1588/1 ostatní 

plocha, v k.ú. Litovel, od majitele města Litovel a doporučuje zastupitelstvu města směnu schválit. 
 

1206/40 1. bere na vědomí veškeré informace a výsledek jednání s vlastníky pozemků a souhlasí se: 

a) Zamítnutím podmínek stanovených majiteli pozemku parc.č. 359 pro realizaci akce „oprava mostu na 

Pavlínce“, které převyšují možnosti města Litovel a jsou finančně a časově pro město neúnosné. 
Technické řešení mostu bude upraveno tak, aby pozemek parc.č. 359 nebyl realizací dotčen.  

b) Zamítnutím podmínek stanovených od majitelky pozemků parc.č. 283/5 a 1436 pro realizaci akce „oprava 

mostu na Pavlínce“, které převyšují možnosti města Litovel a jsou finančně pro město neúnosné. 
Technické řešení mostu bude upraveno tak, aby pozemky parc.č. 283/5 a 1436 nebyly realizací dotčeny.  

2. bere na vědomí veškeré informace z jednání s vlastníky pozemku parc.č. 287/1 a jejich konečným 

rozhodnutím, kdy majitelky nesouhlasí s trvalým ani dočasným záborem části pozemku pro realizaci akce 

„oprava mostu na Pavlínce“. Je nutné technické řešení mostu upravit tak, aby pozemek, nebyl stavbou mostu 
dotčen. 

 

1207/40 1. bere na vědomí informaci nájemce o ukončení pronájmu k pozemku parc.č. 825, v k.ú. Litovel, lokalita 

Pavlínka (Nájemní smlouva ze dne 22. 10. 2007) s ukončením nájmu k datu 30. 9. 2016. 
2. schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnění záměru změnit Nájemní 

smlouvu uzavřenou dne 22. 10. 2007 k pozemku parc.č. 825 orná půda, o výměře 411 m2, v k.ú. Litovel, 

lokalita Pavlínka. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně nájemců, a to místo paní A. Z., bytem 
Litovel, její dcera P. K. a manžel J. K., bytem Litovel, ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změn. 

 

1208/40 1. bere na vědomí informaci o ukončení pronájmu k pozemku parc.č. 815, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka 

 (Nájemní smlouva ze dne 5. 11. 2003), s ukončením nájmu k datu 30. 9. 2016. 

2. schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnění záměru změny Nájemní 
smlouvy k pozemku parc.č. 815 trvalý travní porost, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka. Změnou nájemní 

smlouvy by mělo dojít ke změně nájemců, a to místo paní A. V., bytem Litovel, její dcera J. K. a vnučka J. 

K., bytem Litovel, ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změn. 
 

1209/40 1. bere na vědomí informaci o ukončení pronájmu k části pozemku parc.č. 849/3, díl č. 8,  o celkové výměře 

120 m2 v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka (Nájemní smlouva ze dne 19. 1. 2004), s ukončením společného 

nájmu k datu 30. 9. 2016. 
 2. schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnění záměru změnit Nájemní 

smlouvy k části pozemku parc.č. 849/3, díl č. 8, zahrada, v k.ú. Litovel. Změnou smlouvy by mělo dojít k 

zúžení nájemcům, a to konkrétně ukončení nájmu nájemcem M. H., bytem Uničov. Ostatní podmínky 

smlouvy zůstávají beze změn. 
 

1222/40 1. bere na vědomí žádost pana P. J. z Litovle, jako pořadatele akce GRAFFITI JAM II, konané dne 10. 9. 2016 

v prostoru Skate parku v Litovli, v sídlišti K. Sedláka a souhlasí s konáním akce. V průběhu akce a po jejím 

bezprostředním ukončení pořadatel zajistí, aby nedošlo k dalšímu poškození všech stávajících skate prvků 
různými nápisy, případně kresbami. Graffiti nápisy jsou přípustné pouze na plotovou konstrukci, na jejíž 

pořízení žádá pořadatel příspěvek od města. 

 2. uděluje výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3, 
omezující opatření (3) pro akci GRAFFITI JAM II dne 10. 9. 2016, v prostoru Skate parku v Litovli. 

 

1224/40 bere informace České pošty, s.p. o pobočce Pošta Partner Chudobín na vědomí a postupuje je zastupitelstvu 

města k rozhodnutí s doporučením, aby v současné době projekt PP nepřijímalo. 
 

1225/40 bere na vědomí přehled cen pozemků v Litovli a místních částech a ukládá v předstihu zaslat zástupcům 

volebních stran ZML k připomínkování. 
 

1221/40 doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit poskytnutí dotace pro TJ TATRAN LITOVEL ve výši 

200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí budovy šaten u hřiště házené na Sokolovně v Litovli. 

 

  



 

 

 

 

 
             Ing. Zdeněk Potužák                                                                          Viktor Kohout, v. r. 

                starosta města                                                                                                 místostarosta města  

              

 
 

 

 
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze jejich iniciálami.     


