
M ě s t o   L i t o v e l 

Výpis usnesení  

ze 42. schůze Rady města Litovel, konané dne 6. října 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1264/42 vyplacení odměny kronikáři města dle uzavřené dohody o provedení práce ve stejné výši jako v roce 2015. 
 

1265/42 v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr 
města dát do výpůjčky uvedený nemovitý majetek: jinou stavbu bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.St. 273 

zastavěná plocha a nádvoří; pozemek parc.č.St. 273 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, pozemek 

parc.č. 175/2 ostatní plocha/sportoviště, o výměře 921 m2; pozemek parc.č. 175/3 ostatní plocha/zeleň,  
o výměře 1 402 m2; pozemek parc.č. 174/1 ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, celková výměra 

pozemku 2 949 m2; veřejná studna vedená v majetku města pod inv.č. DHM 000011846, která je umístěná 

na pozemku parc.č. 175/1; všechny pozemku v k.ú. Unčovice, za podmínek uvedených v přiloženém návrhu 

na zveřejnění výpůjčky s tím, že výpůjčka je na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017. Předmětem výpůjčky 
nebude ta část pozemku parc.č. 174/1, na níž je umístěno dětské hřiště, včetně dopadové plochy a nárazové 

zóny. (hřiště je ve správě odboru MHaSI). 
 

1266/42 zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc.č. 979/29 zahrada, v k.ú. Litovel, o výměře 242 m2 a část 
pozemku parc.č. 980/2 trvalý travní porost, v k.ú. Litovel, o výměře 26 m2. Cena pozemku je 250 Kč/m2. 

 

1267/42 zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 550/1 ostatní plocha o výměře cca 4,0 m2 v k.ú. 

Unčovice, místní část Březové za účelem stavby zádveří k rodinnému domu č.p. 41. Cena je 150 Kč/m2. 
 

1271/42 v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu 

pozemku parc.č. 83/2 ostatní plocha/jiná plocha, o celkové výměře 10 000 m2, v k.ú. Chořelice, dle 

podmínek, uvedených v přiloženém záměru. 
 

1272/42 poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění Chudobínského Bobříka odvahy, který se bude 

konat 29. 10. 2016. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem 

Litovel a Přátelé Chudobína, o.s., v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto 

daru. 
 

1273/42 poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění mezinárodní výstavy holubů, která se bude konat  

v Litovli ve dnech 29. – 30. 10. 2016. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru 

mezi městem Litovel a Českým svazem chovatelů, Klubem chovatelů holubů velkých voláčů, v předloženém 
znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 

 

1274/42 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na trénink a účast tréninkové skupiny na závodech Spartan Race v roce 

2016. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Tomášem 
Meravým z Litovle, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 

 

1275/42 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Litovel parc.č. 507/1  v k.ú. Unčovice mezi 

městem Litovel a paní J. L. z Olomouce, v předloženém znění. Jedná se o inženýrské sítě – přípojky 
splaškové kanalizace, vody a NN a umístění vjezdu a vstupu na pozemek parc.č. 507/14 v k.ú. Unčovice  

k rodinnému domu v Unčovicích. 
 

1276/42 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 189 v k.ú. Litovel mezi městem Litovel  

a manželi D. z Litovle a Smlouvu o právu provést stavbu pozemku parc.č. 186 v k.ú. Litovel mezi městem 
Litovel a paní A. S. z Litovle. Jedná se o úpravu stávajících chodníků v centra města. 

 

1277/42 uzavření Příkazní smlouvy k výkonu autorského dozoru pro stavbu „Revitalizace opěrných stěn a lávky přes 

Radniční Moravu v Litovli“ mezi městem Litovel a autorem projektové dokumentace AQUA Centrum 
Břeclav a.s., v předloženém znění. 

 

1278/42 uzavření Smlouvy o dílo na akci „Založení parku Vetus oppidum v Litovli – výsadba keřů“ mezi městem 

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

1279/42 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem 

PSČ 401 17, zastoupeným společností GridServis, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno PSČ 

602 00, investorem panem A. H. z Litovle a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 1582/1, v k.ú. 
Litovel, obec Litovel, na stavbu pod označením „plynárenské zařízení“. Výše náhrady za zřízení věcného 

břemene byla stanovena dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 100 Kč za m 

délky, min. 1.000 Kč za vedení infrastruktury zřizované fyzickými osobami jako jednorázová náhrada 

v úhrnné výši 1.000 Kč s tím, že k takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1280/42 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu, uzavíraná mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 



874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností ENPRO Energo, pracoviště Přerov a městem Litovel, jako 
vlastníkem pozemku parc.č. 1616/3 a 1613 v k.ú. Litovel, obec Litovel a parc.č. 329 v k.ú. Rozvadovice, 

obec Litovel, zbudovat stavbu pod označením č. IE-12-8004621/BVB/002 „Rozvadovice, DTS_OC_3715 - 

VNv, NNv“. Výše náhrady za zřízení věcného břemene (nadzemní vedení NN v délce cca 50 m) se navrhuje 

ve výši sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 100 Kč/m, kdy ovšem minimální 
výše náhrady bude činit 3.000 Kč, k takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.  

 

1281/42 závazek města vykoupit od pana P. Š. z Litovle za předpokládanou cenu cca 14.000 Kč veřejnou část 

kanalizační přípojky umístěné na pozemku parc.č. 1574/2 pro napojení objektu novostavby rodinného domu 
v ul. Boženy Němcové na pozemku parc.č. 113/3 v k.ú. Litovel. Výše výkupní ceny bude upřesněna dle 

skutečného zaměření. 
 

1282/42 částečnou úhradu nákladů na vybudování vstupů a vjezdů k rodinným domům v ul. Javoříčská v Litovli dle 
předložené cenové kalkulace. 

 

1283/42 rozpočtové změny č. 46/2016/RM až č. 50/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

1284/42 výjimku v počtu dětí v MŠ Frištenského – pracoviště Unčovice v jednom oddělení pro školní rok 2016/2017 
a povoluje v tomto oddělení 27 dětí. 

 

1285/42 přesun v částkách účelově vázaných příspěvků ZŠ Jungmannova dle důvodové zprávy. 
 

1286/42 odpisový plán majetku Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, který organizace pořídila v roce 
2016. 

 

1287/42 odpisový plán majetku Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc, který organizace pořídila  

v roce 2016. 
 

1288/42 Technickým službám Litovel odpisový plán na nově pořízenou samonosnou pojezdovou vstupní bránu, 

včetně vstupní branky, do areálu TS Litovel. 
 

1289/42 použití znaku města Litovel v Katalogu stanic Hasičského záchranného sboru České republiky. 
 

1290/42 užívání dotčených pozemků v majetku města Litovel pro konání akce Chudobínský Bobřík odvahy, konané 
dne 29. 10. 2016. 

 

1291/42 odstranění stávajících laviček u Svatojánského mostu v Litovli a jejich nahrazením vhodnějším typem. 
 

1292/42 nabídku na uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Advokátní kanceláří Ritter-Šťastný  
a městem Litovel. Starostovi města ukládá na příští zasedání rady města předložit smlouvu k projednání 

podrobností a k jejímu schválení. 
 

1293/42 vzorovou Smlouvu o výpůjčce nádob na odpad a odboru ŽP dle ustanovení § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích, svěřuje působnost k uzavírání smluv mezi půjčitelem (město Litovel)  

a vypůjčitelem (občan z Litovle a místních částí Litovle), dle schválené vzorové smlouvy o výpůjčce. 
 

1294/42 přijetí účelově vázaného daru ve výši 30.960 Kč od nadace Women for women pro ZŠ Vítězná Litovel. 
 

1295/42 objednání opravy a nátěru fasády budovy č.p. 776, nám. Př. Otakara směrem do náměstí.  
 

1296/42 uzavření Smlouvy o dílo na likvidaci matečnic rychle rostoucích dřevin v lesní školce mezi městem Litovel 

a Loštickou lesní s.r.o., Loštice, v předloženém znění. 

 

Rada města Litovel:  
 

1268/42 nesouhlasí  se zveřejněním odprodeje části pozemku parc.č. 154/22 ostatní plocha o výměře cca 9 000 m2,  
v k.ú. Nasobůrky, za účelem rozšíření provozovny společnosti ZKJD-TECH s.r.o. a současně nedoporučuje 

zastupitelstvu města část pozemku odprodat. 
 

1269/42 nesouhlasí  se zveřejněním odprodeje části pozemku parc.č. 856/2 lesní pozemek, o výměře cca 2 600 m2,  
v k.ú. Litovel, za účelem rozšíření výroby s dřevem a současně nedoporučuje zastupitelstvu města část 

pozemku odprodat. 
 

1270/42 nesouhlasí se zveřejněním odprodeje objektu po bývalé výměníkové stanici na pozemku parc.č. st. 1806 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Litovel a současně nedoporučuje zastupitelstvu města objekt odprodat. 

 
    

 

 

   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.     


