
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

ze 44. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. listopadu 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1333/44 ukončení smluvního vztahu s firmou REDAL AKTIV s.r.o. na opravu vstupu do šaten GJO a souhlasí  

s přijetím finanční kompenzace ve výši 20.000 Kč. 
 

1335/44 v souladu s ust. § 39 odst. 1, zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr zveřejnění 
pronájmu prostor sloužící podnikání v areálu městského koupaliště v Litovli, bufet s venkovní terasou, pro 

letní sezónu 2017 dle podmínek uvedených v přiloženém záměru. 
 

1341/44 uzavření Smlouvy č. 8800081324_2/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 

Litovel, jako budoucí povinným a RWE GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným, pro provedení stavby 
plynárenského zařízení Přeložky NTL plynovodu (SO 512) ocel DN 200, ID 1490497, číslo stavby 

8800081324 na akci „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí“, a to na pozemcích parc.č. 

425/3, parc.č. 421/2, zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Litovel, obec Litovel, u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc. 

 

1342/44 uzavření Smlouvy č. 8800081324_3/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 

Litovel, jako budoucí povinným a RWE GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným, pro provedení stavby 
plynárenského zařízení Přeložky NTL plynovodu (SO 516) ocel DN 150, ID 1505119, číslo stavby 

8800081324 na akci „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí“, a to na pozemcích parc.č. 

425/3,  zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Litovel, obec Litovel, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

katastrální pracoviště Olomouc. 
 

1343/44 uzavření Smlouvy č. 8800081324_4/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 

Litovel, jako budoucí povinným a RWE GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným, pro provedení stavby 

plynárenského zařízení Přeložky NTL plynovodu (SO 517) ocel DN 150, ID 1490490, ocel DN 80, ID 
1490491, 1490486 a 4 ks přípojek, číslo stavby 8800081324 na akci „Regenerace panelových sídlišť 

Uničovského předměstí“, a to na pozemcích parc.č. 399/4; 405/1; 404/4,  zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. 

Litovel, obec Litovel, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc.  
 

1344/44 uzavření Smlouvy o převodu veřejné části kanalizační přípojky pro objekt k rodinné rekreaci umístěný na 

pozemku parc.č. 481/11 v k.ú. Litovel mezi městem Litovel a J. J. z Litovle, v předloženém znění. 
 

1345/44 uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
uzavíraná mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce a.s., sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená na 

základě plné moci společnosti EC služby s r. o. se sídlem Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 299/6, k.ú. Litovel, obec Litovel zbudovat stavbu – Litovel, 

Sadová, Ž. – příp. do 50 m, kNN pod označením č.: ,,IP – 12 – 8019418/VB1“. Výše jednorázové náhrady 
za zřízení služebnosti bude odpovídat sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 200 

Kč/m, kdy ovšem minimální výše náhrady bude činit 5.000 Kč, k takto určené náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši. 
 

1346/44 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavíraná mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce 

a.s., sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená na základě plné moci společností MSEM a.s., se sídlem 

Collo louky 126, Frýdek Místek, a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 16/3, k.ú. Litovel, obec 
Litovel, stavba 2 ks přípojkových skříní – Litovel, Kysucká, Javoříčská, Němcové – NNk  pod označením č.: 

,,IE-12-8002482/VB/32b“. Výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti odpovídá sazebníku 

schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 2.000 Kč/m2 za započatý m2. K takto určené náhradě 

bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1347/44 uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě (pozemek parc.č. 1686/1 v k.ú. Litovel) mezi městem Litovel  

a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, v předloženém znění. 
 

1348/44 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a poradenství na akci „Výstavba kanalizační sítě ve městě 
Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“ mezi městem Litovel a firmou Expirit s.r.o., 

v předloženém znění. 
 

1350/44 rozpočtové změny č. 58/2016/RM až č. 67/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

1351/44 rozpočtové změny č. 68/2016/RM až č. 70/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

1353/44 předložený návrh na změnu výše provozního poplatku za svatební obřady a výše odměňování za úkony 

spojené se zajišťováním svatebních obřadů. 



1355/44 Technickým službám Litovel předložené odpisové plány na nově pořízené prostředky, a to valníkové 
vozidlo Fiat Ducato Maxi a vysokozdvižný vozík Desta 20AK. 

 

1357/44 změnu dopravního značení na křižovatce ul. Husova a Jungmannova a to tak, aby ul. Husova byla hlavní 

silnicí a ul. Jungmannova vedlejší komunikací s vyznačením „Dej přednost v jízdě“. 
 

1358/44 že se prozatím ponechá v ul. Boskovicova obousměrný provoz. 
 

1359/44 že se v ul. Vlašimova otočí jednosměrný provoz (v souvislosti s novou budovou úřadu). 
 

1360/44 zjednosměrnění části ul. Lidická (od mostku po ul. Kysucká) tak, aby byl povolen průjezd od ul. Kysucká 

směrem k mostku. Bude tím vyřešen problém s parkováním vozidel po obou stranách této komunikace.  
 

1361/44 vyznačení žlutých čar pro zákaz stání v problematických místech na ul. Novosady a na sídlišti Vítězná dle 

přiloženého zápisu. 
 

1362/44 stanovení jednoznačných pravidel pro pořadatele sportovních akcí na hale ZŠ Vítězná, tj. autobusy parkovat 
na ul. Příčná, pro osobní vozidla vyhradit polovinu náměstí (se souhlasem RM) a zajistit dostatečný počet 

pořadatelů, kteří by dohlíželi na určený způsob parkování. 
 

1364/44 přijetí účelově vázaného daru ve výši 22.000 Kč od Spolku rodičů a přátel Základní školy Litovel, 
Jungmannova 655, okres Olomouc. 

 

Rada města Litovel:  
 

1334/44 bere na vědomí informace o proběhlých a probíhajících kontrolách u projektů realizovaných v letech 2013 až 

2015. Jedná se o tyto projekty: projekt s názvem „Revitalizace historického centra města Litovel“ - (náměstí) 

spolufinancovaný z Regionálního operačního programu Střední Morava, projekt s názvem „Kanalizace a 
ČOV Litovel – dokončení“ spolufinancovaný z Operačního programu životní prostředí, projekt s názvem 

„Realizace nápravních opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky“ spolufinancovaný z Operačního programu 

životní prostředí. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout, kdy má město zaplatit kontrolními orgány 

vyměřené odvody z poskytnutých dotací u jednotlivých projektů.  
 

1339/44 1. bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy (SML/13/11), uzavřené dne 7. 1. 2013 mezi ML a nájemcem 
J. S. z Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 856/72, v k.ú. Litovel (autocvičiště), v souladu s čl. V. 

smlouvy, dohodou, k datu 31. 12. 2016.  

 2. nevyhovuje žádosti o prominutí nedoplatku na nájemném za roky 2015 a 2016 (jedná se o částku 2.000 

Kč, tj. 1.000 Kč/rok), který vznikl z důvodu přerušení podnikatelské činnosti nájemce s účinností od 2. 7. 
2014 a neužíváním pronajatého pozemku od poloviny roku 2014 pro sjednaný účel autocvičiště až k 

dnešnímu dni. 
 

1340/44 projednala žádost Bc. V. M. o pronájem prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 748 v Litovli, ul. 
Poděbradova a v souladu s ust. § 39 odst. 1, zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

schvaluje záměr zveřejnění pronájmu prostor sloužící podnikání za smluvní měsíční nájemné ve výši 7.000 

Kč po dobu jednoho roku. 
 

1356/44 bere na vědomí oznámení o jmenování zimní pohotovostní skupiny na období listopad 2016 –                                   

březen 2017. 
 

1363/44 bere na vědomí informaci o požadavku na vyhrazení parkovacího místa pro invalidu na sídlišti K. Sedláka 
s tím, že odbor MHaSI prověří případné vyznačení vyhrazeného místa v souvislosti s regenerací sídliště K. 

Sedláka. 
 

1365/44 uděluje, v souladu s čl. 6 – povolování výjimek dle čl. (1) b) – výjimku z místa používání zábavní 

pyrotechniky, dle čl. 4, z OZV 12/2012 o veřejném pořádku, žadateli M. G. z Litovle, na den 12. 11. 2016 
kolem 18.00 hod., před budovou GJO v Litovli u příležitosti rodinného životního jubilea. 

 

1367/44 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 8. 11. 2016, schvaluje předložené návrhy  

a pronájmy, včetně následného uzavření smluv o nájmu bytu a kauci na byt. 
 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu:   
 

1336/44 1. K zajištění financování přípravy a realizace PP opatření Litovle zřídit fond, do kterého se každoročně v 

rámci rozpočtu města počínaje rozpočtem na rok 2017 převede částka 2 miliony Kč určená na 

inženýrskou činnost, posudky, výkupy a směny pozemků, a finanční podíl města na dotaci pro stavbu 

„Morava, Litovel – Protipovodňová opatření, I. etapa“ a další etapy a stavby vedoucí k ochraně Litovle 
na Q 100 a úhradu škod krizové situace z povodní. Převáděné finanční prostředky je nutné  

v následujících letech s postupujícími pracemi až do doby dokončení PP opatření Litovle na Q100 

stanovovat v adekvátní výši.  



2. Uložit radě města realizovat výběrové řízení na externího dodavatele, který bude jménem města Litovel 
jednat s vlastníky dotčených pozemků za účelem jejich výkupu, směny a dočasného záboru, včetně 

finančních náhrad a také jednat s SPÚ ČR, KPÚ Olomouc za účelem provedení potřebných pozemkových 

úprav na pozemcích potřebných k realizaci PPO I. etapy.  

3. Výsledky celého šetření analyzovat a projednat v RM a ZML. V případě pozitivních výsledků bude 
možné vstoupit do jednání s Povodím Moravy s. p. a MZe a jednat o případném uzavření „Smlouvy  

o spolupráci při přípravě a realizaci protipovodňové ochrany města Litovel“ případně „Memoranda  

o spolupráci při přípravě a realizaci protipovodňové ochrany města Litovel mezi městem Litovel a MZe 
ČR a Povodím Moravy s. p. 

 

1337/44 projednat a schválit: 

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů na území města 
Litovel“ z Operačního programu Životní prostředí, v rámci 41. výzvy, Prioritní osy 3, Specifického cíle 

3.2. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.  

2. Zajištění spolufinancování podílu města na akci „Zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů na 

území města Litovel“ z vlastních zdrojů města. 
 

1338/44 rozhodnout, se kterým žadatelem bude uzavřena Smlouva o pronájmu pozemku parc.č. 83/2 ostatní 

plocha/jiná plocha, o celkové výměře 10 000 m2, v k.ú. Chořelice, v souladu s usnesením rady města  

č. 1271/42 a v souladu s podmínkami zveřejnění. 
 

1349/44 schválit aktualizovaný Program regenerace Městské památkové zóny Litovel na roky 2017 – 2022. 
 

1352/44 schválit rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 
 

1354/44 projednat a schválit znění nových stanov dobrovolného svazku obcí – Svaz obcí střední Moravy předložené 
správním výborem SOSM.  

 

1366/44 souhlasit s tím, že ZŠ Vítězná bude žádat o dotaci ve výši 4.202.596 Kč s DPH na vybavení multifunkční 

učebny s vybavením pro předměty fyziky, informatiky, přírodní vědy, dílny. Spoluúčast žadatele bude ve 
výši 420.259,60 Kč a ZŠ Vítězná sama zajistí veškerou agendu kolem dotace a podlimitní veřejné zakázky. 

 

 

 

 

 

   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.     


