
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 50. schůze Rady města Litovel, konané dne 23. února 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1554/50 v souladu se zveřejněním dle § 39, zák. č. 128/2000 Sb., uzavření Pachtovní smlouvy k pozemkům parc.č. 

838/3 orná půda, o výměře 147 m
2
, parc.č. 838/1 orná půda o výměře 3 737 m

2
 a parc.č. 842 orná půda,  

o výměře 3 004 m
2
, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou ke konci pachtovního roku (k 1. 9.),  

k zemědělskému využití, k pěstování různých zemědělských plodin, mezi městem Litovel a I. a M. K. 

z Červenky, pachtovné 2.000 Kč/rok, v předloženém znění. 
 

1559/50 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 7.000 Kč na činnost klubu mezi městem Litovel a KLIP Litovel. 
 

1560/50 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s organizací akce ZUŠ Open, která proběhne 

celostátně dne 30. května 2017. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi 

městem Litovel a Základní uměleckou školou Litovel, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se 

poskytnutí tohoto daru. 
 

1561/50 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na organizační zajištění dětského maškarního dne, který se konal 14. ledna 

2017. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Klubem 

rodičů a přátel školy v Nasobůrkách, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí 

tohoto daru. 
 

1562/50 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění karnevalu dětí MŠ Unčovice. Současně rada města 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a paní M. B. z Unčovic, v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1563/50 poskytnutím daru ve výši 1.000 Kč na organizační zajištění společenského plesu v Březovém, který se bude 

konat 4. března 2017. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem 

Litovel a MS oblastního spolku ČČK Olomouc, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se 

poskytnutí tohoto daru. 
 

1564/50 předloženou rozpočtovou změnu související s poskytnutým příspěvkem na rehabilitační péči občana Litovle 

(schváleno usnesením č. 1304/43). 
 

1565/50 uzavření Dohody o přeúčtování elektrické energie mezi městem Litovel a Českou spořitelnou a.s., 

v předloženém znění. 
 

1566/50 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o nájmu č.: 

957/8/2017 mezi majitelem dotčeného pozemku parc č. 1808/3, k.ú. Litovel Lesy České republiky s. p.  

a městem Litovel, v předloženém znění. 
 

1567/50 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, 

zastoupená společností GridServices, s.r.o. Brno, Plynárenská 499/1 a městem Litovel, jako vlastníkem 

pozemků parc.č. 405/1 a parc.č. 421/2, oba v k.ú. Litovel, obec Litovel pro stavbu Prel A – přeložky NTL 

plynovodů Litovel – reg. sídl., č. 8800081324. Výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti byla 

smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sjednána ve výši 500 Kč. K takto určené náhradě 

bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1568/50 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti po realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce mostu přes 

elektrárenský náhon v Litovli“ mezi městem Litovel a Povodím Moravy, s.p. v předloženém znění. 
 

1569/50 uzavření Smlouvy o dílo na zpracování aktualizace projektové dokumentace objektu komunikace pro 

lokalitu rodinných domů, Pavlínka, Litovel, pro výběr dodavatele na realizaci stavby mezi městem Litovel a 

s Ing. J. R., Olomouc, v předloženém znění. 
 

1570/50 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro již dokončenou akci „Revitalizace opěrných stěn a lávky přes 

Radniční Moravu v Litovli“ mezi městem Litovel a Povodím Moravy, s.p. Brno, v předloženém znění. 
 

1571/50 na základě Vnitřní organizační směrnice č. 1/2016, čl. III, odd. 2.2, výběr dodavatele – MSEM a.s. - na 

realizaci akce „Chudobín, Za poštou – VO a MR“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi 

městem Litovel a společností MSEM, a. s. Frýdek-Místek, v předloženém znění. 
 

1572/50 úhradu nákladů na dopravu žáků ZŠ Vítězná a ZŠ Jungmannova do Revúce, dle předložených žádostí. 
 

1573/50 udělení výjimky Ing. K. Z. z OZV 4/2016, o veřejném pořádku, z místa používání zábavné pyrotechniky dle 

čl. 4, pro soukromou akci, která se koná 25. 2. 2017 před ŠJ Studentů. 



 

1574/50 roční závěrku Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace. Rada města současně souhlasí 

s převedením 15.000 Kč do fondu odměn a 50.740,92 Kč do rezervního fondu. 
 

1575/50 roční závěrku Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové organizace. Rada města současně souhlasí 

s převedením 924,09 Kč do rezervního fondu. 
 

1576/50 roční závěrku Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. Rada města současně souhlasí 

s převedením částky 109.145,40 Kč do rezervního fondu a 50.000 Kč do fondu odměn. 
 

1577/50 roční závěrku Základní školy Litovel, Vítězná 125, okres Olomouc. Rada města současně souhlasí 

s převedením 43.336 Kč do fondu odměn a 313.776,02 Kč do rezervního fondu. 
 

1578/50 roční závěrku Základní školy a mateřské školy Nasobůrky. Rada města současně souhlasí s převedením 

27.000 Kč do fondu odměn 27.200,79 Kč do rezervního fondu. 
 

1579/50 roční závěrku Školní jídelny Litovel, příspěvkové organizace. Rada města souhlasí s převedením 130.000 Kč 

do fondu odměn a 242.856,33 Kč do rezervního fondu. 
 

1580/50 roční závěrku Městského klubu Litovel, příspěvkové organizace. Rada města současně souhlasí 

s převedením 50.000 Kč do fondu odměn a 165.193,77 Kč do rezervního fondu. 
 

1581/50 čerpání částky 180.461 Kč z IF ZŠ Vítězná na výměnu rozdělovačů vytápění školy. 
 

1582/50 přesun částky 83.490 Kč z rezervního fondu MŠ Gemerská do investičního fondu. Rada města současně 

souhlasí s čerpáním z investičního fondu MŠ Gemerská ve výši skutečných nákladů pořízení korytového 

žehliče. 
 

1584/50 závazné ukazatele a rozpis účelově vázaných příspěvků a podmínky pro jejich čerpání pro školské 

příspěvkové organizace pro rok 2017. 
 

1587/50 podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje, program Prevence kriminality, schvaluje předložený Program 

prevence kriminality 2017 a spolufinancování. Rada města pověřuje Mgr. Lubomíra Brozu, manažera 

prevence kriminality, realizací tohoto programu 
 

1589/50 opravu božích muk v Litovli na Pavlínce společností Adopce památek. 
 

1590/50 hospodářský výsledek Technických služeb Litovel za rok 2016 a schvaluje jeho rozdělení dle návrhu. 
 

1592/50 roční závěrku Technických služeb Litovel, příspěvkové organizace za rok 2016. 
 

1594/50 uzavření Smlouvy o nájmu pozemků parc.č. 341/2 zahrada, o výměře 545 m
2
, parc.č.st. 317 zbořeniště,  

o výměře 642 m
2
 a parc.č. 1655 zahrada o výměře 55 m

2
, v k.ú. Litovel, lokalita Sušilova (stávající travnatá 

plocha), mezi městem a H. P. z Červenky, za účelem zajištění parkování osobních aut při soutěži mažoretek 

„O litovelský pohárek“, konané dne 8. 4. 2017, v hale ZŠ Vítězná v Litovli, za smluvní nájemné 100 Kč. 

Pozemky budou využity k pakování pouze za příznivého počasí. 
 

1596/50 na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele – MODOS spol. s r.o. - na realizaci akce „Chudobín, 

dešťová kanalizace – udržovací práce“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel  

a společností MODOS spol. s r.o. Olomouc, v předloženém znění 
 

1597/50 uzavření Smlouvy o dílo na dodání a montáž policových regálů mezi městem Litovel a společností 

PEMATROS s.r.o., v přeloženém znění. 
 

1598/50 poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na pořízení automobilu pro převoz seniorů. Současně rada města 

schvaluje znění a uzavření smlouvy s Domovem se zvláštním režimem Bílsko, o.s.p. Podmínkou uzavření 

smlouvy je předložení dokladu o nákupu vozidla v roce 2017. Současně rada města schvaluje rozpočtovou 

změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

1600/50 ukončení Smlouvy o dílo o poskytování mzdové agendy mezi obcí Bílá Lhota a poskytovatelem městem 

Litovel k datu 24. 2. 2017, což umožňuje smluvní ujednání. 

 

Rada města Litovel: 
 

1553/50 neschvaluje návrh plné moci zaslaný společností SATUM CZECH s. r. o. a ukládá právníkovi města sestavit 

nový návrh plné moci pouze k jednorázovému předložení nabídky na pojištění majetku města. 
 

1555/50 1. bere na vědomí ukončení nájmu jedním ze společných nájemců, manžely U. z Litovle, z Nájemní 

smlouvy ze dne 15. 9. 2003 (mezi městem Litovel a společnými nájemci, manžely U. a D. z Litovle), 

v souladu s čl. V. smlouvy,  na pronájem pozemku parc.č. 1618/1 v k.ú. Litovel, k datu 31. 3. 2017. 

 2.  schvaluje zveřejnění záměru města v souladu s ust. § 39, zák. 128/2000 Sb., dodatečné podmínky 

k Nájemní smlouvě ze dne 15. 9. 2003, na pronájem pozemku parc.č. 1618/1 v k.ú. Litovel, čímž dojde 

ke změně okruhu nájemců. 



 

1556/50 nevyhovuje žádosti Mysliveckého spolku Unčovice o poskytnutí slevy na nájemném za pronájem sálu v 

objektu Sokolovny v Unčovicích, při akci konané dne 27. ledna 2017 – společenský ples Mysliveckého 

spolku Unčovice. 
 

1557/50 uděluje výjimku dle čl. 2.7.3 Pravidel, stanovených pro pronájem místností v objektech města, venkovních 

veřejných prostranství, v místních částech města Litovel a souhlasí s prominutím nájemného za pronájem 

sálu v Kulturním domě v Březové při akci konané dne 4. března 2017 (ples ČČK) pro pořadatele akce, 

Český červený kříž Březové. Spotřeba energií při akci bude pořadatelem akce uhrazena v plném rozsahu. 
 

1558/50 projednala žádost České spořitelny a.s. o poskytnutí slevy z nájemného a nesouhlasí s poskytnutím této 

slevy. 
 

1586/50 uděluje výjimku z OZV č. 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle 

čl. 3, omezující opatření (3), při akci – „Dětský den“, konaný dne 1. května 2017, od 10.00 hod., v Parku 

Míru v Litovli, pořadateli akce, České straně sociálně demokratické, MO Litovel. 
 

1588/50 na základě schválených „Pravidel o provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku města“ bere na 

vědomí předloženou zprávu likvidační komise. 
 

1591/50 bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondu Technických služeb Litovel za rok 2016. 
 

1593/50 bere na vědomí Bilanci hospodaření v lesích za rok 2016 včetně plnění finančního plánu. 
 

1595/50 1. byla seznámena s programem akce Litovelské slavnosti – EHD, která se koná 9. 9. 2017 a zmocňuje 

místostarostu města k podpisu smluv spojených s uměleckými výkony a s organizačně technickým 

zajištěním do výše schváleného rozpočtu pro tuto akci. Rada města schvaluje uzavření přiložených 

smluv. 

2. schvaluje součinnost ve spolupráci s TIC a MK Litovel - zdarma vstupné na radniční věž, poskytnutí 

průvodce po památkách Litovle a zapůjčení praktikáblů na vystoupení sborů, zapůjčení koncertního sálu 

za účelem šatny pro folklórního souboru Leskovec z Revúce.  

 3. schvaluje zdarma vstupné do Muzea Litovel v den konání akce. Dále výjimku z OZV č. 1/2016 O zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v den konání akce do 22 hod. na náměstí 

Přemysla Otakara v Litovli. 

 4. souhlasí se záborem náměstí Přemysla Otakara v pátek pouze některých vyhrazených parkovacích míst  

a v sobotu 9.9. celého náměstí. 
 

1599/50 nesouhlasí s navýšením příspěvku pro Římskokatolickou farnost Litovel na průvodcovskou službu v kapli 

sv. Jiří, která se zajišťuje o letních prázdninách. 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města: 
 

1583/50 přijmout navržené rozpočtové změny, a to snížit provozní příspěvek pro ŠJ Litovel z původních 1.693.000 

Kč na 1.293.000 Kč. 
 

1585/50 schválit zmírnění podmínek Dohody o převzetí a zajištění závazků souvisejících s prodejem stavebního 

pozemku sepsané s panem K. J. dne 29. června 2014 v bodu II. 2., kdy kupující je povinen zkolaudovat 

rodinný dům do 36 měsíců od podpisu kupní smlouvy a město Litovel je povinno vrátit jistotu ve výši 

100.000Kč na účet kupujícího. 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Zdeněk Potužák          David Baroň   

 starosta města                    člen rady města 

 

 

 

 

 

 

 
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze jejich iniciálami.     


