
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

ze 45. schůze Rady města Litovel, konané dne 8. prosince 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1368/45 úhradu částky 4.839 Kč Domu dětí a mládeže Litovel jako poměrnou část za neúčast 3 dětí na prázdninovém 

pobytu. 
 

1369/45 zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc.č. 1577/27 zahrada, o výměře 153 m2, v k.ú. Litovel, za účelem 

zázemí k rodinnému domu č.p. 135/4. Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města pozemek 

odprodat. Cena za pozemku je 250/m2 Kč. 
 

1370/45 v souladu se zveřejněním dle § 39, odst. 1, zák. 128/2000 Sb., záměr pachtu částí pozemků:  

  - parc.č. 856/5 lesní pozemek, z celkové výměry pozemku, tj. z 4 495 m2, je předmětem pachtu 3 735 m2 

(stávající využití 1 246 m2 manipulační plocha,  38 m2, dřevěná stavba, 2 452 m2 lesní školka) a 760 m2 

nevyužívaná plocha, k údržbě; 

  - parc.č. 856/42 lesní pozemek, z celkové výměry pozemku z 24 130 m2, je předmětem pachtu 2 908 m2 

(stávající využití, lesní školka 1 241 m2, manipulační plocha 1 008 m2, manipulační plocha 603 m2, 

dřevěná stavba 53 m2), 362 m2 nevyužívaná plocha, 

  jedinému žadateli, firmě Loštická lesní, s.r.o., Loštice, za účelem provozování pěstební činnosti v rámci lesní 

školky. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou. Výše pachtovného 

bude činit 4 Kč/m2/rok, tj. 26.572 Kč/rok (rozloha: 6.643x4=26.572). Bezplatná údržba částí pozemků bude 

činit 1 122 m2 (760+362). Pachtovní smlouva bude předložena na nejbližší schůzi RM. 
 

1371/45 uzavření Nájemní smlouvy mezi Bc. V. M. a městem Litovel na pronájem prostor sloužících podnikání v 

objektu č.p. 748 v Litovli, ul. Poděbradova za smluvní měsíční nájemné ve výši 7.000 Kč, na dobu určitou 

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, v předloženém znění. 
 

1372/45 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na organizační zajištění Mikulášské besídky pro děti, která se konala 3. 12. 

2016. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Sborem 

dobrovolných hasičů Myslechovice, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto 

daru. 
 

1373/45 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění turnaje v badmintonu, který se koná 28. 12. 2016. 

Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a J. Š. z Litovle,  

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1378/45 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Založení parku Vetus oppidum v Litovli – založení parkového 

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

1379/45 uzavření Kupní smlouvy na dodávku síťových prvků mezi městem Litovel a firmou HiTES CE s.r.o. Praha, 

v předloženém znění. 
 

1380/45 uzavření Dodatku č. 3 k Rámcové dohodě č. VS/328412 mezi městem Litovel a společností O2 Czech 

Republic a.s., v předloženém znění. 
 

1381/45 uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a Obchodní 

společností GARO s.r.o. Litovel, kterým se mění bod III. - nájemné, z důvodu změny poplatku z vybavení 

prostoru sloužící podnikání. 
 

1382/45 znění a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na realizaci výtahu na Záložně mezi 

městem Litovel a Ing. arch. Michalem Giacintovem. 
 

1383/45 uzavření smlouvy č. VPI/MS/2016/00148 pro realizaci překládky sítě elektronických komunikací, které jsou 

podmiňující investicí stavby Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – K. Sedláka 2. 

etapa mezi městem Litovel a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), v předloženém 

znění. 
 

1384/45 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí na akci Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném 

území města Litovle mezi městem Litovel a HOR – invest s.r.o., projektová činnost ve stavebnictví 

Olomouc, v předloženém znění. 
 

1385/45 uzavření Smlouvy o převodu veřejné části kanalizační přípojky pro budoucí novostavbu rodinného domu, 

který bude umístěn na pozemku parc.č. 113/3 v Litovli, mezi městem Litovel a panem P. Š. z Litovle, 

v předloženém znění. 



 

1386/45 Darovací smlouvu uzavřenou dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

v platném znění mezi Olomouckým krajem jako dárcem a městem Litovel jako obdarovaným. 
 

1387/45 uzavření Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je hodinový stroj a dva číselníky, mezi městem Litovel  

a Vlastivědným muzeem Olomouc, v předloženém znění. 
 

1388/45 uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Úprava účelové komunikace ke stavebninám v Litovli“ mezi 

městem Litovel a firmou Městská teplárenská společnost a.s. Litovel s termínem dokončení do 31. 5. 2017. 
 

1390/45 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavíraná mezi oprávněným, tj. Olomouckým 

krajem zastoupeným hospodářem s nemovitostmi ve vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11 a městem Litovel, jako vlastníkem 

pozemků parc.č. 161 zapsanému na LV č. 166,  č. GP 276-63/2014, k.ú. Chořelice,  pozemku parc.č. 292/1 

zapsanému na LV č. 180, č. GP 217-63/2014, k.ú. Rozvadovice, pozemku parc.č. 290/2 zapsanému na LV č. 

180, č. GP 216-63/2014, k.ú. Rozvadovice, pozemku parc.č. 551/1 zapsanému na LV č. 180, č. GP 580-

63/2014, k.ú. Unčovice, pozemku parc.č. 251/1 zapsaném na LV č. 137, č. GP 356-63/2014, k.ú. Nasobůrky, 

pozemku parc.č. 251/2 zapsaném na LV č. 137, č. GP 356-63/2014, k.ú. Nasobůrky, pozemku parc.č. 93/1 

zapsaném na LV č. 49, č. GP 181-63/2014, k.ú. Víska u Litovle, pozemku parc.č. 1602/1 zapsaném na LV č. 

3375, č. GP 2618-63/2014, k.ú. Litovel, pro uložení a provozování kanalizačního potrubí. ML za zřízení 

shora uvedeného věcného břemene – služebnosti zaplatilo jednorázovou úhradu ve výši 588.978 Kč, což je 

50 % ceny stanovené znaleckým posudkem. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1391/45 uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 

uzavíraná mezi oprávněným, tj. Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. se sídlem: Cholinská 1120, 

784 01 Litovel a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 98/1 v k.ú. Víska u Litovle, druh 

pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, a  pozemku  parc.č. 235/3 v k.ú. Nasobůrky, druh pozemku 

orná půda zbudovat stavbu – Přípojka vodovodu pro závod VESETA v Litovli. Výše jednorázové náhrady 

za zřízení služebnosti bude odpovídat sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 150 

Kč/m intravilán, 50 Kč/m délky extravilán. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1392/45 uzavření Smlouvy o výpůjčce předmětů, které jsou součástí stálé expozice „Od mechanického hracího 

strojku k modernímu gramofonu“ v podkroví Muzea Litovel, mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem 

Olomouc, v předloženém znění. 
 

1393/45 uzavření Smlouvy o výpůjčce předmětů, které jsou součástí stálých expozic „Litovelská řemesla“ a „Gustav 

Frištenský“ v Muzeu Litovel, mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem Olomouc, v předloženém 

znění. 
 

1394/45 uzavření Dodatku č. 2 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 pouze délka nájmu - doba určitá se prodlužuje do 

30. 4. 2017, v upraveném znění s tím, že dojde-li k předání budovy Havlíčkova dříve, bude nájemní vztah 

vypořádán k tomuto termínu 
 

1395/45 v rámci připravované akce „Město Litovel – zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“ uzavření 

Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících a Smlouvy  

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel a společností GasNet, s.r.o. Ústí nad 

Labem a společností GridServices s.r.o. Brno, v předloženém znění. 
 

1396/45 aby byla v rámci projekční přípravy nového mostu přes hlavní tok řeky Moravy připravována lávka přes 

hlavní tok řeky Moravy pro dočasný, náhradní přesun chodců v trase ulic Wolkerova – Šmakalova. 
 

1397/45 žádost Spolku přátel kultury v Unčovicích a schvaluje prominutí nájemného za pronájem malého sálu KD 

Unčovice pro Adventní koncert konaný dne 4. 12. 2016. 
 

1398/45 aby byla připravena směna pozemků ve vlastnictví Agentury a ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem 

v Praze parc.č. 479/19 ostatní plocha, o výměře 6 655 m2, a  parc.č. 2024 zastavěná plocha a nádvoří,  

o výměře 13 m2 ,  oba pozemky v  k.ú. Litovel, s pozemky města Litovel, které budou vybrány. 
 

1399/45 převod finanční částky 10.000 Kč z pohřebného - položky 5192, § 3632, LIM: 120/2016, na Seniorklub  - 

položka 5169, § 4319, org. 533, LIM – 139/2016. 
 

1400/45 rozpočtovou změnu č. 78/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

1401/45 rozpočtové změny č. 71/2016/RM až č. 77/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 



1406/45 rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy, která zajistí finanční prostředky na úhradu faktury za revizi – 

odbornou prohlídku plošiny pro imobilní osoby v depozitáři Muzea Litovel. 

 

1409/45 rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy, která zajistí finanční prostředky na tisk prosincového čísla 

Litovelských novin. 
 

1410/45 navržené odměny pro ředitele školských organizací. 
 

1411/45 navrženou změnu účelově vázaných příspěvků pro ZŠ Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc a souhlasí  

s čerpáním z investičního fondu školy ve výši nutné k pořízení úklidového stroje. 
 

1412/45 navrženou změnu účelově vázaných příspěvků pro MŠ Frištenského Litovel. 
 

1413/45 navrženou změnu účelově vázaných příspěvků pro ŠJ Litovel, příspěvkovou organizaci. 
 

1414/45 zahájení prací na projektové dokumentaci k vybudování učebního prostoru v podkroví budovy ZŠ 

Jungmannova. Rada města současně souhlasí s uhrazením vzniklých nákladů s projektovou dokumentací 

z rezervního fondu organizace. 
 

1419/45 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Litovel na období 2016 -2026. 
 

1420/45 změnu závazného ukazatele odpisový plán pro Technické služby Litovel dle návrhu. 
 

1422/45 Technickým službám Litovel odpisový plán nově pořízeného zařízení – MALOTRAKTOR VEGA 47 HP 

Excelent. 
 

1424/45 poskytnutí peněžitého daru obci Slavětín ve výši 6.000 Kč na provozování pošty. 
 

1427/45 přijetí účelově vázaného daru ve výši 37.206 Kč od nadace Women for women pro ZŠ Vítězná. 
 

1429/45 prodloužení umístění stánku a prodeje punče ((včetně výjimky z OZV č. 1/2016) na nám. P. Otakara  Litovli 

do konce ledna 2017 pro pana S. Š. z Olomouce. 

 

Rada města Litovel:  
 

1389/45 revokuje své usnesení č. 1158/39 a schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

uzavíraná mezi oprávněným, tj. Olomouckým krajem zastoupeným hospodářem s nemovitostmi ve 

vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Olomouc, Lipenská 

120, PSČ: 772 11 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 338/3 parc.č. 338/5 a parc.č. 341, 

všechny zapsané na LV č. 159, č. GP 158-63/2014, a dále k pozemku parc.č. 349 zapsanému na LV č. 159, 

k. ú.  Chudobín, obec Litovel, č. GP 157-63/2015, všechny pro katastrální území Chudobín, obec Litovel pro 

uložení a provozování kanalizačního potrubí. ML za zřízení shora uvedeného věcného břemene – 

služebnosti zaplatilo jednorázovou úhradu ve výši 420.460 Kč, což je 50 % ceny stanovené znaleckým 

posudkem. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1403/45 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 10. 2016. 
 

1404/45 bere na vědomí informace o neoprávněně získaném majetku dle důvodové zprávy a postupuje materiál 

k rozhodnutí zastupitelstvu města. 
 

1408/45 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) v době od 8. 12. 2016 do 31. 12. 2016 pro žadatele  

J. M. ze Smržic, a současně souhlasí s umístěním vlastního stánku na nám. P. Otakara v Litovli, za účelem 

prodeje punčů, servírovaných s čerstvým ovocem, prodeje svařáku a cukrové vaty. Stánek bude v provozu 

denně od 11.00 do 20.00 hod v uvedené dny. 
 

1415/45 bere na vědomí protokol HZS Olomouckého kraje o provedené tematické kontrole dodržování povinností 

stanovených předpisy o požární ochraně provedené dne 25. října 2016 v objektu Polikliniky v Litovli, 

Kollárova ul. č.p. 664. 
 

1421/45 nepřijímá pro TS nepotřebný malotraktor VEGA 36 HP Comfort a souhlasí s jeho prodejem a s převodem 

tržby z prodeje do Fondu reprodukce majetku na jeho posílení. 
 

1423/45 bere na vědomí odstoupení Ing. Ivo Višinky z funkce předsedy Komise pro investice a výstavbu a jmenuje 

novým předsedou Ing. arch. Dušana Osinu. 
 

1425/45 bere na vědomí žádost Obchodní společnosti GARO s. r. o. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem 

prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 795 v Litovli, ul. Smyčkova, ke dni 28. 2. 2017 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 v objektu č.p. 795 v Litovli, ul. Smyčkova dle podmínek uvedených v přiloženém 

záměru. 
 



1428/45 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 30. 11. 2016, schvaluje předložené návrhy  

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

 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel:   
 

1374/45 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 100.000 Kč Náboženské obci 

CČSH v Litovli na opravu elektrorozvodů v Husově sboru, v předloženém znění. 
 

1375/45 vyjádřit souhlas s přijetím dotace a finančním zajištění akce „Rekonstrukce odborných učeben, vybavení  

a zajištění konektivity ZŠ Jungmannova“ za podmínek stanovených ve 46. výzvě IROP Infrastruktura 

základních škol. Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit souhlas se souběžnou 

opravou elektrorozvodů v budově školy. 
 

1376/45 schválit: 

 1. projekt „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli – II. etapa“, 

 2. podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli – II. 

etapa“ z programu Podpora bydlení, podprogram Regenerace sídlišť pro rok 2017 spolufinancovaného  

z Ministerstva pro místní rozvoj, 

 3. spolufinancování projektu „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli – II. etapa“  

v souladu s pravidly podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 a zavazuje se zahrnout povinný podíl 

rozpočtových nákladů projektu do rozpočtu města Litovel na rok 2017. 
 

1377/45 vyslovit souhlas se zapojením školy do datačních titulů IROP a poskytnout návratnou finanční výpomoc. 
 

1402/45  schválit rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 
 

1405/45 přijmout usnesení k rozpočtu města na rok 2017 dle návrhu důvodové zprávy předložené pro jednání 

zastupitelstva města. 
 

1407/45 schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Muzea Litovel, organizační složka obce a vyhlásit úplné znění 

zřizovací listiny Muzea Litovel, organizační složka obce. 
 

1416/45 zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při 

pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných venkovních tanečních zábav, diskoték a jiných 

kulturních podniků. 
 

1417/45 změnit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nebytném k zajištění veřejného pořádku. 
 

1418/45 změnit obecně závaznou vyhlášku č. 12/2012, o veřejném pořádku. 
 

1426/45 schválit stanovení výše odměn pro členy zastupitelstva města, členy rady města, předsedy výborů ZML, 

předsedy komisí RM a předsedy OV dle návrhu, který tvoří přílohu zápis. 

 

 

 

 

 

 

   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.     


