
M ě s t o   L i t o v e l 

Výpis usnesení  

ze 41. schůze Rady města Litovel, konané dne 15. září 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1232/41 uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a Obchodní 

společností GARO s.r.o., kterým se mění bod III. - nájemné, z důvodu výměny elektrického ohřívače vody, 

v předloženém znění. 
 

1233/41 uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 4. 1999 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, 

mezi pronajímatelem městem Litovel a nájemcem Českým rybářským svazem MO Litovel, kterým se mění 

rozsah předmětu smlouvy o pronájem pozemku parc.č. 1647 vodní plocha, v k.ú. Litovel, obec Litovel  

o výměře 2 002 m2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn. 
 

1234/41 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na zakoupení drobných předmětů pro děti v rámci lampionového průvodu, 

který se bude konat dne 28. 9. 2016. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru 

mezi městem Litovel a SDH Chořelice, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí 
tohoto daru. 

 

1235/41 poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na činnost hospice. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy  

o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Hospicem na Svatém Kopečku, v předloženém znění  
a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 

 

1236/41 uzavření Smlouvy o převodu veřejné části kanalizační přípojky pro rodinný dům v Litovli, Jungmannova 

648, mezi městem Litovel a paní M. B. z Litovle, v předloženém znění. 
 

1239/41 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi oprávněným, tj. ELPREMONT 

elektromontáže s.r.o. se sídlem Velká Bystřice, ČSA 961, PSČ 783 53, a městem Litovel, jako vlastníkem 

pozemku parc.č. 405/1 v k.ú. Litovel, obec Litovel. 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. 200 Kč za m délky, min. 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za vedení infrastruktury zřizované 

právnickými osobami jako jednorázová náhrada v úhrnné výši 16.800 Kč s tím, že k takto stanovené náhradě 

bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1240/41 uzavření Smlouvy o dílo - odstranění závad na hřišti u ZŠ Jungmannova dle vstupního odborného auditu 

mezi městem Litovel a firmou Sportservis – Zanap Praha, v upraveném znění 
 

1242/41 1. vypovězení Smlouvy o provádění úklidových prací uzavřené dne 2. 1. 2001 mezi městem Litovel a M. S., 
majitel úklidové služby, Uničov, IČ: 18966250. Úklidové práce budou prováděny do 31. 1. 2017. 

  2. vypovězení Smlouvy o dílo o provádění úklidových prací uzavřené dne 13. 1. 2003 mezi městem Litovel 

a panem Z. H., Litovel, IČ: 15397017. Úklidové práce budou prováděny do 31. 1. 2017. 
  3. vypsání výběrového řízení na dodavatelskou firmu, která bude v budovách MěÚ Litovel na nám. Př. 

Otakara č.p. 777, 778, 779 zajišťovat provádění úklidových prací od 1.2.2017. 
 

1243/41 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města Litovel, parc.č. 542 v k.ú. 

Unčovice, mezi městem Litovel a panem M. S., Březové (jedná se o inženýrské sítě – přípojky a přesah 
střechy nad pozemek k RD v Březovém), v předloženém znění. 

 

1244/41 uzavření Smlouvy o právu provést  stavbu  na pozemku ve vlastnictví města Litovel, parc.č. 1589/3 v k.ú. 

Litovel, mezi městem Litovel a panem P. M. z Olomouce a panem P. P. ze Sobáčova (jedná se o inženýrské 
sítě – přípojky k provozním objektům v ul. Javoříčská v Litovli), v předloženém znění. 

 

1249/41 navýšení účelově vázaného daru od nadace Women for women pro ZŠ Jungmannova z původní částky 

42.601 Kč na částku 44.929 Kč. 
 

1250/41 uzavření areálu Sokolovny od pátku 16. září od 13 hodin do soboty 17. září do 8 hodin. Důvodem je konání 

sportovní firemní akce PAPCEL, a.s. 
 

1251/41 výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3, 
omezující opatření (3), a výjimku z OZV 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných akcí, čl. 1 (1), s dobou zahájení akce v 8.00 hod. pro akci Dětský den s ANO dne 24. 

9. 2016, v době od 8. 00 – 19.00 hod., konanou na venkovním prostranství Sokolovny v Litovli, pořadateli 

akce. 
 

1252/41 výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3, 

omezující opatření (3), pro akci konanou dne 24. 9. 2016 – rybářské závody a akci konanou dne 1. 10. 2016 



– výlov rybníků, pořadateli Českému rybářskému svazu, z. s., Litovel. Obě akce se budou konat v prostoru 

Olomouckého a Uničovského rybníka v Litovli. 
 

1254/41 žádost pana J. S. z Litovle a souhlasí, aby byl s obsahem předmětného dopisu seznámen. 
 

1255/41 udělení ocenění „Osobnost roku“ a finanční odměny dle předloženého návrhu. 
 

1256/41 uzavření Dohody o provedení archeologického výzkumu v rámci stavební akce „Založení parku VETUS 
OPPIDUM (Staré město) Litovel“ mezi městem Litovel a Národním památkový ústavem Olomouc, 

v předloženém znění. 
 

1257/41 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavební akce: „Regenerace panelových sídlišť 
Uničovského předměstí v Litovli – Gemerská I. etapa“ mezi městem Litovel a M-SILNICE a.s., Pardubice, 

v předloženém znění. 
 

1258/41 cenovou nabídku na odstranění matečnic od společnosti Loštická lesní s.r.o. Loštice a ukládá právničce 

města, aby vynaložené finanční prostředky po vyúčtování uplatňovala po firmě Wood Capital s.r.o. Brno. 
 

1259/41 rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy, která zajistí finanční prostředky na dodávku a montáž tří oken v 

objektu DDM Litovel na ul. Komenského v Litovli. 
 

1261/41 nákup vysokozdvižného vozíku pro Technické služby Litovel a pro potřeby KŘ MěÚ. 
 

1262/41 navrženou odměnu a ocenění pro dobrovolného hasiče J. V. z SDH Tři Dvory za jeho statečný čin. 

 

Rada města Litovel:  
 

1226/41 upravuje bod 1 usnesení č. 1187 z 39. schůze rady města ze dne 25. 8. 2016 tak, že doba ukončení akce – 

veřejné hudební produkce (BOBR CUP) v sobotu 1. 10. 2016 v souvislosti s novelou zákona o přestupcích  
č. 204/2015, § 47, odst. 6 se stanovuje do 22.00 hod. 

 

1227/41 se seznámila a ztotožňuje se se stanoviskem Odboru dopravy MěÚ Litovel ze dne 30. 8. 2016 k požadavku 

Ing. P. V. na zjednosměrnění komunikace vedoucí od okružní křižovatky silnice II/449 a II/635 do Litovle, 

místní části Chořelic. 
 

1231/41 neschvaluje odprodej pozemků parc.č. 833/14 trvalý travní porost, o výměře 226 m2, 833/13 ostatní plocha, 

o výměře 198 m2, 291/6 trvalý travní porost o výměře 374 m2, vše v k.ú. Litovel manželům J. a J. B., bytem 

Uničov – Střelice z důvodu, že předmětné pozemky byly doporučeny ke schválení ZML  na 39. schůzi RM 
pod č. usnesení 1146/39 manželům O. a B. Š. z Litovle. 

 

1241/41 nesouhlasí s jednostranným odstoupením firmy REDAL AKTIV s.r.o. od Smlouvy o dílo „GJO Litovel – 

vstup do šaten“ a očekává návrh kompenzací ze strany firmy. 
 

1248/41 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 8. 2016. 
 

1253/41 postupuje zastupitelstvu města k projednání předložený Etický kodex zastupitele města Litovel. 
 

1263/41 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 12. 9. 2016, schvaluje předložené návrhy a 
pronájmy, včetně následného uzavření smluv o nájmu bytu a kauci na byt. 

  

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města: 
 

1228/41 1. revokovat usnesení č. 10/11 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 11. 2015, na kterém byl 

schválený souhlas s bezúplatným převodem pozemku, parc.č. 1815 o výměře 2 436 m2, v k.ú. Litovel, 

zapsaným na LV č. 60000, z vlastnictví ČR, k němuž přísluší právo hospodařit Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Litovel. 

  2. schválit odmítnutí úplatného převod pozemku parc.č. 1815/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 107 m2 

(nově oddělena z pozemkové parc. č. 1815 – dle GP č. 2552-326/2014), v k ú. Litovel, obec Litovel.  
  3. schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 1815/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 107 m2 (nově 

oddělena z pozemkové parc.č. 1815 – dle GP č. 2552-326/2014), v k.ú. Litovel, obec Litovel. 
 

1229/41 1. revokovat usnesení č. 6/2 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 12. 2014, na kterém byl  schválený 

bezúplatný převod části parc.č. st. 95 nové označení parc. č. 370 ostatních plocha/silnice o výměře 3 m2 v 
k.ú. Rozvadovice do vlastnictví ML. 

  2.  schválit úplatný převod pozemku parc.č. 369 o výměře 36 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace,  

  který byl geometrickým plánem č. 203-3.5/2014 ze dne 18. 4. 2014 oddělen z pozemku parc. č. st. 95 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Rozvadovice z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Litovel 

za kupní cenu ve výši 18.500 Kč. 
 



1230/41 1. revokovat část usnesení č. 6/7 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 5. 2015, na kterém 

byl schválen odprodej pozemku parc. č. 2931 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, který 

byl geometrickým plánem č. 2548-571/2014 ze dne 12. 12. 2014 oddělen z pozemku parc. č. 

425/3 ostatní plocha/ostatní komunikace v k. ú. Litovel. 

2.  schválit odprodej pozemku parc. č. 2931 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, který byl 

geometrickým plánem č. 2548-571/2014 ze dne 12. 12. 2014 oddělen z pozemku parc. č. 425/3 

ostatní plocha/ostatní komunikace v k. ú. Litovel. 
 

1237/41 schválit předloženou Smlouvu o revolvingovém úvěru a Smlouvu o zajištění blankosměnkou. 
 

1238/41 schválit uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci při přípravě projektu „Cyklostezka Dubčany – Cholina 

– Litovel“ mezi městem Litovel, obcí Cholina a obcí Dubčany. 
 

1245/41 projednat a schválit: 

  1. poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům J. a M. E. z Chořelic, ve výši 80.000 Kč, dle 

titulu č. 6 výměna oken a vchodových dveří, úrok 3%, splatnost 5 let. 

  2. poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům R. a H. V. z Litovle na opravu nemovitosti v 
Chudobíně, ve výši 100.000 Kč, dle titulu č. 7 modernizace bytu, úrok 3%, splatnost 5 let. 

  3.  poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení paní J. H. z Litovle, ve výši 100.000 Kč, dle titulu č. 6 

výměna oken a vchodových dveří, úrok 3%, splatnost 5 let. 
 

1246/41 schválit rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 
 

1247/41 schválit rozpočtovou změnu týkající se přesunutí finančních prostředků ve výši 152.000 Kč z organizačního 

čísla 3003419 Unčovice chodníky v obci na organizační číslo 3003465 Unčovice oprava sokolovny a dále 
schvaluje přesun finančních prostředků z organizačního čísla 3003557 Nasobůrky – Smíšená stezka pro 

chodce a cyklisty na organizační číslo 3003465 Unčovice oprava sokolovny dle přiložených rozpisů. 
 

1260/41 schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu jízd zvláštních vlaků a nákladů s 
nimi spojenými v rámci společně zajišťované akce „130. Výročí trati Litovel – Červenka“, která je součástí 

pořádání „Dnů evropského dědictví“; akce se koná dne 17. září 2016 a starostu města Litovle pověřit k 

jejímu podpisu. 

 

 

 
  

        

 

 

   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.     


