
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 48. schůze Rady města Litovel, konané dne 2. února 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1477/48 zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 1618/1 ostatní plocha, o výměře cca 18 m2, v k.ú. 

Litovel, za účelem úpravy stávajícího oplocení a umožnění komfortnějšího přístupu do zahrady za domem. 

Cena za 1 m2 pozemku je 250 Kč. Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města tento odprodej 

schválit. 
 

1481/48 uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 5. 11. 2003 na pronájem pozemku parc.č. 815 trvalý travní 

porost, o výměře 442 m2, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka, mezi městem Litovel, J. K. a J. K., v předloženém 

znění. 
 

1482/48 uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 19. 1. 2004 na pronájem části pozemku parc.č. 849/3, díl č. 

8 zahrada, o výměře 120 m2, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka, mezi městem Litovel a A. H. z Litovle, 

v předloženém znění. 
 

1483/48 uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 22. 10. 2007 na pronájem pozemku parc.č. 825 orná půda, 

v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka, mezi městem Litovel a manželi P. a J. K. z Litovle, v předloženém znění. 
 

1484/48 uzavření Smlouvy o nájmu pozemků mezi městem Litovel jako pronajímatelem a společnými nájemci MO 

KDU-ČSL a REGIO KAVÁRNA a POTRAVINY JEČMÍNEK s.r.o., na pronájem pozemků na 

Staroměstském náměstí v Litovli, za účelem sjednání podnájmu pro stánkový prodej trhovců při tradiční 

„Pouti“, konané dne 7. května 2017 u příležitosti oslav svátku Sv. Filipa a Sv. Jakuba, za smluvně sjednané 

nájemné ve výši 100 Kč. Finanční prostředky vybrané ze stánkového prodeje budou v plném rozsahu 

příjmem MO KDU-ČSL. Umístění pouťových atrakcí-lunaparků, včetně místního poplatku z těchto atrakcí, 

bude stanoveno odborem MH a SI dle OZV č. 2/2012 o místních poplatcích, čl. 6 (2), bod e), a bude v plném 

rozsahu příjmem města Litovel. Pouť se bude konat za pomoci strážníků Městské policie, v předloženém 

znění. 
 

1487/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 20.000 Kč na údržbu superkrosového areálu a 10.000 Kč na 

činnost klubu mezi městem Litovel a AMK Litovel. 
 

1488/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 20.000 Kč na opravu a údržbu sportovního areálu a činnost 

tělovýchovné jednoty v roce 2017 mezi městem Litovel a TJ Sokol Unčovice. 
 

1489/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 10.000 Kč na trénink a účast tréninkové skupiny na závodech 

Spartan Race v roce 2017 mezi městem Litovel a T. M. z Litovle. 
 

1490/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 40.000 Kč na pořízení polohovacího vyšetřovacího lehátka v roce 

2017 mezi městem Litovel a Odborným léčebným ústavem Paseka. 
 

1491/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 10.000 Kč na provoz obecně prospěšné společnosti v roce 2017 

mezi městem Litovel a Domovem se zvláštním režimem Bílsko. 
 

1492/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 20.000 Kč na činnost pěveckého sboru v roce 2017 mezi městem 

Litovel a spolkem Senzakord. 
 

1493/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 15.000 Kč na činnost společnosti v roce 2017 mezi městem 

Litovel a Muzejní společností Litovel. 
 

1494/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 7.000 Kč na činnost klubu v roce 2017 mezi městem Litovel  

a Hanáckým pétanque klubem. 
 

1495/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 15.000 Kč na výstavní činnost v roce 2017 mezi městem Litovel  

a Českým svazem chovatelů ZO Litovel. 
 

1496/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 15.000 Kč na činnost místní organizace v roce 2017 mezi městem 

Litovel a Českým rybářským svazem, m.o. Litovel. 
 

1497/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 10.000 Kč na opravu klubovny a výstavní činnost v roce 2017 

mezi městem Litovel a Českým zahrádkářským svazem Litovel. 
 

1498/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 35.000 Kč na pronájmy sportovišť a příspěvek na činnost  

v roce 2017 mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel. 

 



1499/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 10.000 Kč organizační zajištění dětského dne „Minitoulky“ v roce 

2017 mezi městem Litovel a Spolkem rodičů a přátel ZŠ Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. 
 

1500/48 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 25.000 Kč na organizace srazu rodáků a oslav 20. výročí malé 

kopané v roce 2017 mezi městem Litovel a Osadním výborem Nová Ves. 
 

1501/48 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na pořízení kostýmů pro pěvecký soubor Palora. Současně rada města 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Gymnáziem Jana Opletala Litovel, 

v předloženém znění. 
 

1502/48 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na sportovní činnost v roce 2017. Současně rada města schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a R. P. z Litovle, v předloženém znění. 
 

1503/48 poskytnutí finančního příspěvku ve výši max. 20.000 Kč na úhradu dopravy pro soutěžící a pedagogy 

Základní umělecké školy Litovel na Mezinárodní hudební soutěži v Povážské Bystrici dne 11. 4. 2017, a to 

tím způsobem, že doprava bude objednaná a uhrazená městem Litovel. 
 

1505/48 poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč na účast na uspokojení kulturních a sociálních potřeb uživatelů sociální 

služby. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel  

a Domovem pro seniory Červenka, v předloženém znění. 
 

1506/48 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na organizační zajištění projektu „Oživlá řemesla 2017“. Současně rada 

města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Historickým spolkem Kirri, 

v předloženém znění. 
 

1518/48 uzavření Smlouvy o dílo na projekční práce – vyhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení  

a realizaci stavby „Cyklistická stezka Červenka – Litovel (Hrázky)“, k.ú. Litovel (od ul. Červenská po 

hranici katastrálního území Litovle) mezi městem Litovel a Ing. Lindou Smítalovou – Atelis, Olomouc, 

v předloženém znění. 
 

1519/48 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 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. 
 

1520/48 v rámci připravované akce „Město Litovel – zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“ uzavření 

Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy s.p. 

Brno (na straně budoucího pronajímatele či budoucího povinného) a společností GasNet, s.r.o. Ústí nad 

Labem, společností GridServices s.r.o. Brno (na straně budoucího oprávněného) a městem Litovel (na straně 

budoucího nájemce či investora), v předloženém znění. 
 

1521/48 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti - mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. 

Děčín, zastoupená společností MSEM a.s., se sídlem Collo-louky 126, Frýdek Místek a městem Litovel, 

jako vlastníkem pozemků parc.č. 276/2, parc.č. 508/3, parc.č. 508/9, parc.č. 511/1, parc.č. 518/1, parc.č. 

519/1, parc.č. 1573/7, parc.č. 1575/3, parc.č. 1590/1, parc.č. 1888, parc.č. 1889, parc. č. 509/3, parc.č. 509/4, 

parc.č. 510 a parc.č. 1656 v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IE-12-8002482/VB/32a, Litovel, 

Kysucká, Javořičská, Němcové- NNk. Výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti odpovídá sazebníku 

schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 200 Kč/m, tj. 252.400 Kč (jedná se o 1 262 délkových 

metrů). K  takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1522/48 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi oprávněným, tj. městem Litovel a povinným tj. Povodí 

Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno zastoupeným na základě pověření ředitelem závodu 

Horní Morava, se sídlem závodu v Olomouci, U Dětského domova 263, jako vlastníkem pozemku parc.č. 

1642 vodní plocha, který je zapsán na LV č. 227 pro k.ú. a obec Litovel pro stavbu s názvem „Stavební 

úpravy objektů č.p. 776 a 777 – Městský úřad Litovel“. ML jakožto povinný za zřízení služebnosti zaplatí 

oprávněnému jednorázovou úhradu ve výši 462,00 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši. 
 

1523/48 uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, 

a.s. Děčín, zastoupená společností EMONTAS, s.r.o. Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku 

parc.č. 1584/10 vedená jako ostatní plocha v k.ú. Litovel obec Litovel, parc.č. 1584/11 vedená jako ostatní 

plocha, v k.ú. Litovel obec Litovel, pro stavbu č. IP-12-8018935/1 Litovel, Žerotínova, P. – kNN. Výše 

jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude odpovídat sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 

24. 2. 2011 tj. 200 Kč/m. K  takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1524/48 uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi 

oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená společností Profiprojekt, s.r.o. se sídlem Collo-louky 

126, Frýdek Místek a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 265 v k.ú. Tři Dvory u Litovle obec 

Litovel, pro stavbu č. VB003 – IE-12-8004992 – Tři Dvory  DTS_OC_3794 Obec – PPO. Výše jednorázové 



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

tj. 150 Kč/m. K  takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1525/48 uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi 

oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená společností EMONTAS, s.r.o. Olomouc a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 1573/7 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Litovel obec Litovel pro 

stavbu č. IV-12-8013266/2, Litovel Masarykova, K. p. č. 211/1 NNk. Výše jednorázové náhrady za zřízení 

služebnosti bude odpovídat sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 200 Kč/m, 

minimálně 5.000 Kč. K  takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1526/48 uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavíraná mezi oprávněným, tj. Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00 zastoupená na 

základě plné moci společnosti Vegacom a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, zastoupená 

na základě plné moci společnosti K.V.Z. spol. s r. o. se sídlem Mokrá 386, Zlín, PSČ 760 01, a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemku - parc.č. 106/2 ostatní plocha, parc.č. 276/8 ostatní plocha, parc.č. 1575/5 

ostatní plocha, parc.č. 276/3 ostatní plocha, parc.č. 276/5 trvalý travní porost, parc.č. 276/4 ostatní plocha, 

parc.č. 1575/2 ostatní plocha, parc.č. 888 ostatní plocha, parc.č. 1675/1 ostatní plocha, parc.č. 1677 ostatní 

plocha,  parc.č. 1675/3 ostatní plocha, parc.č. 886/2 ostatní plocha, parc.č. 1618/5 ostatní plocha, parc.č. 

1619/1 ostatní plocha, to vše v katastrálním území Litovel, obec Litovel zbudovat stavbu „11010-054534, 

PVDSL5M_E05_M_LITL31_OK“. Výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude odpovídat 

sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 200 Kč/m. K  takto určené náhradě bude 

připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1527/48 uzavření předložených Dohod o ceně tepla pro rok 2017 mezi městem Litovel a Městskou teplárenskou 

společností a.s. Litovel pro tato odběrná místa: bytový dům č.p. 755 (Smlouva MTS 91/04), budova MěÚ 

(Smlouva MTS 81/04), Náměstí Přemysla Otakara 777/2 (temperování) (MTS 81/04-2), Městská knihovna 

(Smlouva MTS 75/03), MěÚ – domovní kotelny (Smlouva MTS 13), ML – pověřený úřad (Smlouva MTS 

67/03), Muzeum Litovel (Smlouva 90/04), ML – poliklinika (Smlouva MTS 20/99), požární zbrojnice 

(Smlouva MTS 76/03). 
 

1528/48 rozpočtové změny č. 1/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1531/48 na základě Vnitřní organizační směrnice č. 1/2016, čl. 4.2 výzvu pro podání nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu – „Chudobín, dešťová kanalizace – udržovací práce“ a současně schvaluje složení komise 

pro otevírání a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. 
 

1532/48 podání žádosti o dotaci z Národního programu ŽP v rámci „Revitalizace zeleně na Staroměstském náměstí“. 
 

1533/48 podání žádosti o dotaci z národních programů MŽP – Programu Péče o krajinu (PPK) a Programu podpory 

obnovy přirozených funkcí krajiny na projekt „Biocentrum Nasobůrky – Haňovice – II. etapa (část bývalé 

skládky mezi Nasobůrkami a Haňovicemi tzv. zemní val)“. 
 

1534/48 rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy, která zajistí finanční prostředky na opravu čerpadla splaškové 

kanalizace ve dvoře SOŠ Litovel v ul. Komenského. 
 

1536/48 uzavření Dodatku č. 17 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 mezi městem Litovel  

a příspěvkovou organizací TS Litovel v předloženém znění. Jedná se o specifikaci nájmů pro 2. pololetí roku 

2016. 
 

1538/48 příspěvkové organizaci Technické služby Litovel nový odpisový plán na rok 2017. 
 

1540/48 Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci, závazné ukazatele hospodaření pro rok 2017. 
 

1547/48 úplnou uzávěru místní komunikace v části ulice Třebízského v Litovli dle předloženého návrhu za účelem 

zajištění stavby „Litovel BD, MK ul. Třebízského“ v termínu 8. 2. - 8. 7. 2017, a to pouze v průběhu 

nakládky a vykládky materiálu a výkopových prací. V době nečinnosti bude DZ odstraněno a bude umožněn 

průjezd automobilů i průchod chodců. Informace o tomto se budou podávat v dostatečném předstihu odboru 

dopravy MěÚ Litovel. 
 

1549/48 uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 16025 a Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 16028, které jsou uzavřeny 

na stavební úpravy objektů na nám. Př. Otakara 776 a 777 mezi městem Litovel a společností NOSTA s.r.o. 

Nový Jičín, v předloženém znění. 

 

Rada města Litovel: 
 

1474/48 rozhodla, aby se část pozemku parc.č. 1573/21 v k.ú. Litovel (venkovní posezení u Kavárny Modrá kočka), 

v souvislosti s ukončením pronájmu, neuváděla do původního stavu. Nájemné za tento prostor bude 

požadováno až při jeho využití. 

 



1475/48 bere na vědomí informaci o možnosti čerpání dotace na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo 

optimalizaci řídicího systému VO v obcích ze státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017  

v rámci výzvy č. 2/2017 Ministerstva průmyslu a obchodu. 
 

1485/48 bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 278/1 zast. plocha a nádvoří, 

o výměře 15 m2, zpevněná plocha, vybudovaná nákladem nájemce, před prodejnou „Vinný šenk“ v ul. 

Gemerská v Litovli“, uzavřená mezi městem Litovel a nájemcem Ing. L. D. z Křelova, v souladu s čl. V. 

smlouvy, k datu  30. 4. 2017, v souvislosti s regenerací sídliště Gemerská. 
 

1486/48 bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu movité věci (SML/13/310) na pronájem 2 kusů propagačních 

vitrín, trvale kotvených v zemi, umístěných na části pozemku v sídlišti Gemerská a na ul. Palackého 

v Litovli s nájemcem CK BAVI Litovel. Ukončení nájmu vitríny na ul. Gemerská zpětně, k datu  30. 4. 2016 

z důvodu odstranění vitríny z pozemku v souvislosti s rekonstrukcí sídliště Gemerská a její následnou 

likvidací. Ukončení pronájmu vitríny na ul. Palackého k datu 28. 2. 2017 s ohledem na nevyhovující 

technický stav vitríny a její nepotřebnost pro propagaci nájemce, v souladu s čl. 5. 2. smlouvy. 
 

1504/48 nesouhlasí s poskytnutím dotace na účast na motocyklových závodech kategorie Superbike 2017 pro pana 

M. Š. ze Štěpánova z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města. 
 

1517/48 nesouhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky 

města Litovel, a souhlasí s tím, že přezkoumání hospodaření města bude objednáno u Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. 
 

1537/48 nepřijímá pro TS nepotřebný nákladní automobil Avia valník a souhlasí s prodejem případně ekologickou 

likvidací nákladního automobilu Avia valník a současně souhlasí s převodem tržby z prodeje do Fondu 

reprodukce majetku na jeho posílení. 
 

1539/48 bere na vědomí Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace Technické služby Litovel za rok 

2016. 
 

1541/48 vyhovuje žádosti OS LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2017. 
 

1542/48 ukládá odboru MHaSI osadit dopravní zrcadlo na ul. Studentů při výjezdu od Domova důchodců kolem staré 

papírny. 
 

1543/48 ukládá odboru MHaSI vyznačit vyhrazené místo pro invalidy (na registrační značku vozidla) na sídlišti  

K. Sedláka u č.p. 1191/3 (viz žádost). Dopravní značení bude hrazeno z rozpočtu města. 
 

1544/48 ukládá odboru MHaSI doplnit dopravní značení před ostrůvkem v Rozvadovicích tak, že před ostrůvkem 

budou osazeny plastové reflexní naváděcí sloupky (tzv. balisety) a bude doplněno reflexní orámování značek 

oznamujících vjezd do obce. Tímto by měl být ostrůvek dostatečně označen a tím sníženo riziko dopravních 

nehod. 
 

1545/48 bere na vědomí informaci o vyúčtování dotace z rozpočtu města poskytnuté Vlastivědnému muzeu 

v Olomouci za účelem úhrady nákladů souvisejících s vyhledáváním, převozem, restaurováním a uložením 

litovelské archeologické sbírky. 
 

1546/48 bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Muzea Litovel za rok 2016. 
 

1548/48 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 30. 1. 2017, schvaluje předložené návrhy  

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

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města: 
 

1476/48 schválit uzavření kupní smlouvy, kterou město Litovel odkupuje pozemky parc.č. st. 16/2 zastavěná plocha  

a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p/če o výměře 1 516 m2 a parc.č. st. 669 zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba Litovel č.p. 816, výroba o výměře 2 040 m2 v k.ú. Litovel, obec Litovel, jejichž 

vlastníkem je firma DOSTÁL real s.r.o., Litovel za sjednanou cenu 5.500.000 Kč. 
 

1478/48 schválit směnu 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 ve vlastnictví  města Litovel parc.č. 858/11 lesní půda o celkové výměře 

7 741 m2, parc.č. 858/14, trvalý travní porost o výměře 39 368 m2, 858/10 lesní půda o výměře 792 m2, 

všechny pozemky jsou v k.ú. Litovel, za podmínky, že směňované pozemky budou mít stejnou hodnotu dle 

znaleckého posudku. Pro splnění podmínky se výměry uvedených pozemků města Litovel upraví jejich 

dělením. 
 

1479/48 revokovat usnesení ZML č. 9/11 ze dne 26. listopadu 2015 a schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 

68/21 orná půda o výměře 93 m2, vzniklého oddělením z parc.č. 68/14 orná půda na základě GP č. 245-

76/2016, v k.ú. Rozvadovice, obec Litovel, na kterém byl vybudován ze strany komunikace autobusový 

záliv, z vlastnictví ČR – SPÚ do vlastnictví města Litovel. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené  



s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 
 

1480/48 schválit prodej pozemku parc.č. 56/19 orná půda o výměře 8 732 m2, v k.ú. Víska u Litovle a část pozemku 

parc.č. 208/1 orná půda, v k.ú. Nasobůrky, o výměře cca 7 300 m2 za cenu 500 Kč/ m2. 
 

1507/48 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 

2.310.000 Kč na zabezpečení přípravy a činnosti v oficiálních mistrovských soutěžích a zabezpečení 

provozuschopnosti sportovního areálu a údržby hřišť mezi městem Litovel a Tělovýchovnou jednotou 

TATRAN LITOVEL. 
 

1508/48 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 

330.000 Kč na zajištění sportovní činnosti tělovýchovné jednoty v roce 2017 mezi městem Litovel a TJ 

Vodní sporty Litovel. 
 

1509/48 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 

170.000 Kč na pronájem sportovišť, činnost oddílů mládeže a činnost divadelního odboru v roce 2017 mezi 

městem Litovel a Tělocvičnou jednotou Sokol Litovel. 
 

1510/48 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 

120.000 Kč na sportovní činnost oddílu v roce 2017 mezi městem Litovel a DHK Litovel. 
 

1511/48 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 

66.000 Kč na činnost jezdeckého klubu v roce 2017 mezi městem Litovel a Hanáckým jezdeckým klubem. 
 

1512/48 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 

250.000 Kč na účast družstva mužů oddílu házené v extraligové soutěži ČSH v sezóně 2016/2017 mezi 

městem Litovel a Tělovýchovnou jednotou TATRAN LITOVEL. 
 

1513/48 znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 100.000 

Kč na zajištění sportovní soutěže BOBR CUP 2017 v říjnu 2017 mezi městem Litovel a TJ Vodní Sporty 

Litovel. 
 

1514/48 znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 250.000 

Kč na dotace na provozní náklady pečovatelské služby Charity Šternberk, střediska Litovel v roce 2017 mezi 

městem Litovel a Charitou Šternberk, středisko Litovel. 
 

1515/48 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 

130.000 Kč na dotace na provozní náklady Mateřského centra Rybička v roce 2017 mezi městem Litovel  

a Charitou Šternberk, středisko Litovel. 
 

1516/48 schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 

100.000 Kč na dotace na činnost souboru v roce 2017 mezi městem Litovel a Folklorním souborem 

Hanačka. 
 

1529/48 schválit rozpočtové změny č. 1/2017/ZM - doplnění dle důvodové zprávy. 
 

1530/48 schválit rozpočtové změny č.1/2017/ZM dle důvodové zprávy, včetně navýšení částky na odkoupení 

pozemků v k.ú. Litovel z částky 2.000.000 Kč na 5.500.000 Kč. 
 

1535/48 schválit technické zhodnocení technologie ČOV a souhlasit s odepisováním tohoto majetku. Rada města 

současně doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí, že v případě vypovězení nájmu by muselo město Litovel 

společnosti Čerlinka s.r.o. uhradit zůstatkovou cenu tohoto zhodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

         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.     


