
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 52. schůze Rady města Litovel, konané dne 6. dubna 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1637/52 zvýšení marže prodejců Litovelských novin o 1 Kč od 1. července 2017 a současně souhlasí se zvýšením 

ceny jednoho výtisku Litovelských novin na 11 Kč od 1. července 2017. 
 

1638/52 uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 156 mezi městem Litovel (pronajímatel)  

a TJ TATRAN LITOVEL z. s. (nájemce) a Vodohospodářskou společností Čerlinka, v předloženém znění. 
 

1639/52 závazné ukazatele a rozpis účelově vázaných příspěvků a podmínky pro jejich čerpání pro Městský klub 

Litovel pro rok 2017, dle upraveného návrhu. 
 

1644/52 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na podporu zřizování a provozu schránek pro odložené děti a dalších 

činností spojených s poskytováním pomoci. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 

daru mezi městem Litovel a zapsaným spolkem Babybox pro odložené děti STATIM, v předloženém znění  

a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1645/52 poskytnutí dotace ve výši 19.000 Kč na částečné pokrytí nákladů souvisejících s výstavbou tenisových kurtů 

na Komárově. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel  

a TJ TATRAN Litovel, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

1647/52 podanou nabídku a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a firmou Swietelsky stavební 

s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA – oblast Olomouc na komplexní rekonstrukci chodníků v 

místní část Chudobín. Současně rada města souhlasí dle vnitřní organizační směrnice č. 1/2016, čl. IV bod. 

4.4, s udělením výjimky pro přímé zadání veřejné zakázky. 
 

1648/52 podanou nabídku pro zajištění projekční přípravy akce Litovel, místní komunikace Studentů a souhlasí, aby 

byla připravena ke schválení smlouva o dílo s DS GEO projekt Olomouc. 
 

1649/52 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Chudobín, dešťová kanalizace – udržovací práce“ mezi 

městem Litovel a firmou MODOS spol. s r.o. 
 

1650/52 uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a MAS Moravská cesta, z. s. Náklo za účelem zajištění 

Farmářských trhů v Litovli, v předloženém znění. 
 

1651/52 na základě Vnitřní organizační směrnice č. 1/2016, čl. 6, oddíl 1, bod 1.1, výběr dodavatele – VESTAV 

group s.r.o. Vyškov - na realizaci akce „Zateplení půdy BD Kysucká 359/4“ a zároveň schvaluje uzavření 

předložené Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

1652/52 na základě Vnitřní organizační směrnice č. 1/2016, čl. 6, oddíl 1, bod 1.1, výběr dodavatele – VESTAV 

group s.r.o. Vyškov - na realizaci akce „Zateplení půdy BD Kysucká 360/2“ a zároveň schvaluje uzavření 

předložené Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

1653/52 v souladu s Vnitřní organizační směrnicí č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek oddíl 4.2. Výzvu pro 

podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Poliklinika Litovel – stavební úpravy, zateplení 

obvodového pláště a střechy“, která bude zveřejněna na profilu zadavatele a současně schvaluje složení 

komise pro otevírání a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. 
 

1654/52 odkoupení inventáře od Obchodní společnosti GARO s.r.o. dle přiložené cenové nabídky (pouze bod  

1. výčep – bar) a navýšení rozpočtu OBH o tuto částku. 
 

1656/52 předložený odpisový plán majetku Školní jídelny Litovel, příspěvkové organizace, pořízeného v roce 2016. 
 

1660/52 úhradu nákladů, ve výši max. 12.000 Kč, spojených s dopravou Seniorklubu do Revúce ve dnech 6. – 8. 10. 

2017. 
 

1661/52 úhradu nákladů, ve výši max. 25.000 Kč, spojených s dopravou Divadelního souboru Sokola Litovel do 

Revúce ve dnech 29. – 30. 4. 2017. Jedná se o proplacení dopravy pro litovelské ochotníky-divadlo v rámci 

divadelního festivalu v Revúci. 
 

1662/52 přijetí dotace z Olomouckého kraje pro Městský klub Litovel na „HANÁCKÉ BENÁTKY 2017“. Současně 

souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí této dotace. 
 

1663/52 přijetí dotace z Olomouckého kraje pro Městský klub Litovel na „Zkvalitnění služeb TIC Litovel“. Současně 

souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí této dotace. 

 



1664/52 rozpočtové změny č. 5/2017/RM až 8/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1671/52 uzavření Dodatků č. 4 k SOD č. 16025 a č. 16028 mezi městem Litovel a společností NOSTA s.r.o. na akci 

„Rekonstrukce budov 776 a 776“, v předložených zněních. 
 

1673/52 uzavření Smlouvy o nájmu pozemků parc.č. 341/1, parc.č.st. 317 a parc.č. 1655, vše v k.ú. Litovel, lokalita 

Sušilova (stávající travnatá plocha), část nám. P. Otakara., ul. Boženy Němcové v Litovli, mezi městem 

Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel, za účelem zajištění parkování osobních aut při soutěži „O erb 

města Litovel“, konané dne 13. 5. 2017, v hale ZŠ Vítězná v Litovli, za smluvní nájemné 100 Kč. Pozemky 

budou využity k pakování pouze za příznivého počasí. 
 

1674/52 zveřejnění záměru pronájmu prostor určených k podnikání v domě č.p. 795, Smyčkova ul. v Litovli (přízemí 

po restauraci Muzeum) dle přiloženého záměru. 
 

1677/52 uzavření Smlouvy o údržbě pozemků (ochrana udržovaných pozemků proti šíření plevele řádným sečením 

trávy) v lokalitě Pavlínka v Litovli, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, mezi městem Litovel, 

jako vlastníkem a panem M. K. z Červenky, jako udržovatelem, na údržbu níže uvedených pozemků: parc.č. 

293/2 orná půda, o výměře 970 m2, parc.č. 293/3 orná půda, o výměře 1 076 m2, parc.č. 293/4 orná půda,  

o výměře 1 044 m2, parc.č. 293/5 orná půda, o výměře 1 022 m2, parc.č. 293/5 orná půda, o výměře 1 022 

m2, parc.č. 293/6 orná půda, o výměře 1014 m2, parc.č. 293/7 orná půda, o výměře 1 011 m2, parc.č. 293/8 

orná půda, o výměře 1 011m2, parc.č. 293/9 orná půda, o výměře 1 169 m2, parc.č. 293/19 orná půda,  

o výměře 606 m2, parc.č. 293/18 orná půda, o výměře 1 037m2, parc.č. 293/11 orná půda, o výměře 1 267 

m2, parc.č. 293/12 orná půda, o výměře 1 002 m2, parc.č. 293/13 orná půda, o výměře 1 001 m2, parc.č. 

293/14 orná půda, o výměře 1 001 m2, parc.č. 293/15 orná půda, o výměře 1 001 m2, parc.č. 293/16 orná 

půda, o výměře 1 146 m2, parc.č. 293/17 o výměře 1 963 m2. 
 

1678/52 uzavření Nájemní smlouvy na pronájem cca 80 m2 pozemku parc.č. 186/4 jiná plocha/ostatní plocha,  

o celkové výměře 11 604 m2, v k.ú. Nová Ves u Litovle, v areálu přírodního koupaliště v Nové Vsi, pro 

účely poskytování rekreačních služeb mezi městem Litovel a paní B. B. z Olomouce, dle podmínek 

zveřejnění. 
 

1679/52 pronájem nebytových prostor bufetu na městském koupališti pro letní sezónu 2017 paní G. P. z Litovle za 

podmínek dle zveřejněného záměru. 
 

1680/52 pořízení vozu Škoda Fabia dle nabídky Auto Hlaváček a.s. Olomouc. A současně souhlasí s vyřazením vozu 

Škoda Octavia Tour 1,6 MPI z majetku města Litovel a odprodejem prostřednictvím Autobazaru auto 

Hlaváček Litovel. 

 

Rada města Litovel: 
 

1641/52 projednala žádost Československé obchodní banky, a.s. o prodloužení doby nájmu a bere na vědomí žádost 

Československé obchodní banky, a.s. o prodloužení doby nájmu prostor v objektu č. p. 770 v Litovli, nám. 

Přemysla Otakara užívaných na základě Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor ze dne 29. 9. 

1997 uzavřené s městem Litovel. Současně rada města v souladu s ust. § 39 odst. 1, zák. 128/2000Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr zveřejnění pronájmu prostor sloužící podnikání  

v objektu č.p. 770 v Litovli, nám. Přemysla Otakara. 
 

1642/52 1. bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 1537/25 zahrada, o výměře 413 

m2 a části pozemku parc.č. 1537/24, o výměře 10 m2, v k.ú. Litovel, lokalita Komárov, uzavřené dne 18. 

10. 2010, mezi městem Litovel a Mgr. M. S., v souladu s čl. V. smlouvy, výpovědí ze strany města k datu 

30. dubna 2017, z důvodu užívání pozemku v rozporu c čl. IV. smlouvy. 

2. schvaluje zveřejnění záměru města v souladu s ust. § 39, zák. 128/2000 Sb. v platném znění, k pachtu (k 

pěstování zemědělských plodin pro vlastní potřebu, k odpočinku a relaxaci) pozemek parc.č. 1537/25 

zahrada o výměře 413 m2 a části pozemku parc.č. 1537/24 o výměře 10 m2 v k.ú. Litovel, lokalita 

Komárov, na dobu neurčitou, za pachtovné 2 Kč/m2/rok. 
 

1643/52 1. bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy (SML/14/68) na pronájem části pozemku parc.č. 479/20, díl 

č. 1, uzavřené dne 14. 4. 2014 mezi městem Litovel a pachtýřem. J. H. z Litovle, v souladu s čl. V., bod. 

5. 2. smlouvy dohodou, k datu 30. dubna 2017. 

 2. schvaluje zveřejnění záměru města v souladu s ust. § 39, zák. 128/2000 Sb. v platném znění, k pachtu (k 

pěstování zemědělských plodin pro vlastní potřebu, k odpočinku a relaxaci) část pozemku parc.č. 479/20, 

díl č. 1 o výměře 400 m2, v k.ú. Litovel, lokalita Javoříčská, na dobu neurčitou, za pachtovné  

2 Kč/m2/rok. 
 

1655/52 se přiklání k variantě dle návrhu Městské teplárenské společnosti a.s., a to řešení havarijního stavu kotelny 

GJO (modernizace) dodatkem k nájemní smlouvě (akci by hradila MTS a.s.). Současně rada města žádá 

MTS a.s., aby předložila rozpočet a popis akce „Modernizace kotelny GJO“. 
 



1666/52 uděluje pro akci Městského klubu Litovel Hanácké Benátky, které se konají dne 10. 6. 2017 na nám.  

P. Otakara a v parku Míru, výjimku z OZV 1/2016, O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, výjimku z OZV 4/2016, o veřejném pořádku, z místa používání zábavné pyrotechniky dle čl. 4, 

před budovou GJO. Dále rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře krizového řízení (stánky), 

se zpřístupněním elektrických rozvaděčů a s ponecháním tržby ze vstupného na radniční věž ve výnosech 

MK Litovel. Dále se stanovuje celodenní vstupné na koupaliště zdarma ve dnech 10. a 11. 6. 2017. 
 

1667/52 jmenuje Ing. Jiřího Procházku členem Komise pro investice a výstavbu. 
 

1668/52 přijímá nabídku přehlídky vozidel Rower dne 24. června 2017 a souhlasí, aby jejich prezentace proběhla 

v prostorech u Morového sloupu na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v době 9:30 – 12:30. 
 

1669/52 uděluje souhlas SCHKO Litovelské Pomoraví k provedení všech opatření cílených k založení dvou luk na 

pozemku parc.č. 856/1, k.ú. Litovel. 
 

1675/52 bere na vědomí v souladu s OZV 3/2016, kterou se mění OZV 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí, uspořádání veřejnosti přístupné akce, konané v sobotu, dne 

10. 6. 2017 od 10.00 hod. do 01.00 hod. na veřejném prostranství před budovou ČRS Litovel, na ul. 

Palackého. V souvislosti s oslavami 95. výroční vzniku místní organizace ČRS, rybářský svaz pořádá 

soutěže pro děti a dospělé s možností lovu ryb na speciálním simulátoru. Akce bude doprovázena živou 

hudební produkcí. 
 

1676/52 uděluje výjimku z OZV č. 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle 

čl. 3, při konání veřejně přístupné akce „Slet čarodějnic“ konané dne 28. 4. 2017 ve venkovním areálu 

Sokolovny v Litovli, pořadateli akce Sdružení nezávislých kandidátů Litovel. 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města: 
1640/52 projednat a schválit: 

1. výkup celých výměr pozemků: parc.č. 794/5 (475 m2), 794/6 (474 m2), 794/7 (428 m2), 794/2 (504 m2), 

794/8 (973 m2), 794/9 (11 m2),794/3 (738 m2), k.ú. Litovel od spolumajitelů V. A. a H. S. za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem; parc.č. 938 (2 270 m2), k.ú. Červenka od spolumajitelů J. V. a R. Š. za 

cenu stanovenou znaleckým posudkem; parc.č. 944 (3 745 m2), k.ú. Červenka od majitele 

Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. za 67.633 Kč; parc.č. 946/49 (7 899 m2), k.ú. Červenka od 

majitele MUDr. J. D. za 789.900 Kč; parc.č. 946/51 (1 190 m2), k.ú. Červenka od spolumajitelů M. T.  

a Ing. Z. K. za 142.800 Kč. 

2. výkup celých výměr pozemků: parc.č. 943/2 (81 m2), 937/3 (149 m2), 937/2 (29 m2), 937/1 (791 m2), 935 

(1 263m2), k.ú. Červenka od majitele V. A. za cenu stanovenou znaleckým posudkem; parc.č. 939/1 (2 

274 m2), 940 (862 m2), k.ú. Červenka od spolumajitelů J. V. a R. Š. za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem. 

3. kompenzaci záborů formou směny: parc.č. 946/46 – 100 m2, parc.č. 946/48 – 80 m2, parc.č. 946/62 – 250 

m2, parc.č. 947/3 – 765 m2, parc.č. 947/1 – 220 m2, parc.č. 1131/35 – 135 m2, parc.č. 931/20 – 30 m2, 

parc.č. 931/2 – 90 m2, parc.č. 922/97 – 60 m2 k.ú. Červenka od majitele Obec Červenka; parc.č. 946/55 – 

160 m2 k.ú. Červenka od majitele ZP Červenka a.s. 

4. výkup požadovaných záborů: parc.č. 946/2 – 115 m2, k.ú. Červenka od majitele M. P. za smluvenou cenu 

7.300 Kč; parc. č. 946/53 – 120 m2, k.ú. Červenka od majitele MUDr. H. V. za smluvenou cenu 8.500 

Kč; parc.č. 946/57 – 236 m2, k.ú. Červenka od spolumajitelů J. Ď., B. M. a J. Š. za smluvenou cenu 

14.360 Kč; parc.č. 946/61 – 755 m2, k.ú. Červenka od majitele M. H. za smluvenou cenu 43.650 Kč. 

5. výkup požadovaných záborů parc.č. 312/8 – 205 m2, 312/9 – 160 m2, 312/10 – 105 m2 a 312/11 – 35 m2 

k.ú. Tři Dvory od majitele Brazzale Moravia a.s. za úředně stanovenou cenu. 

6. výkup požadovaného záboru parc.č. 312/6 – 225 m2 k.ú. Tři Dvory od majitele Europasta SE za 

smluvenou finanční náhradu 28 Kč/m2 a bezplatný převod části pozemku parc.č. 312/6 - 290 m2 k.ú. Tři 

Dvory od majitele Europasta SE pro směnu s majitelem vedlejšího pozemku parc.č. 312/7 k.ú. Tři Dvory. 

7. směnu části pozemku parc.č. 312/7 – 290 m2,  k.ú. Tři Dvory ve vlastnictví Z. R.  

s bezúplatně převedenou částí pozemku parc.č. 312/6 – 290 m2, k.ú. Tři Dvory ve vlastnictví Europasta 

SE. 
 

1646/52 projednat a schválit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku („Jednotná kanalizace v ulici Šargounská  

v Litovli“) mezi městem Litovel a společností HAJDO spol. s r.o. 
 

1657/52 revokovat usnesení č. 14/19. ZML, kterým byla schválena OZV č. 1/2017 a doporučuje zastupitelstvu města 

schválit nově předložený návrh OZV 1/2017. 
 

1658/52 projednat a schválit dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové MŠ s obcí Měrotín 

v předloženém znění. 
 

1659/52 projednat a schválit dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové MŠ s obcí Mladeč  

v předloženém znění 



 

1665/52 projednat a schválit rozpočtové změny dle předloženého návrhu. 
 

1670/52 schválit budoucí kupní smlouvu mezi MIBEX retail s.r.o. Olomouc, IČ: 05228077 se sídlem Ostružnická 

352/23, 779 00 Olomouc, zastoupená jednatelem Markem Režňákem a městem Litovel, které je vlastníkem 

pozemků parc.č. 725/9 o výměře 2 851 m2, parc.č. 725/1 o výměře 3 137 m2 a parc.č. 725/13 o výměře 2 769 

m2, vše orná půda v k.ú. Litovel, obec Litovel, ze kterých bude geometrickým plánem oddělená část v 

rozsahu cca 2 100 m2 a zaplatí za to prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 za těchto 

podmínek prodeje: 

 • budoucí prodávané části pozemků jsou určeny k výstavbě bytového domu. 

 • dodržení záměru postavit bytový dům budoucí kupující zajistí složením jistoty ve výši 100.000 Kč na 

účet města při podpisu této smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

 • v případě, že kupní smlouva bude smluvními stranami uzavřena do jednoho měsíce po skončení 

nájemního vztahu se současným nájemcem (pachtýřem) ZP Červenka, bude složená jistota do 30 dnů 

po podpisu kupní smlouvy v plné výši vrácena na kupujícím určený účet. 

 • v případě, že budoucí kupující výše sjednané podmínky nedodrží, propadne celá složená jistota, jako 

smluvní pokuta ve prospěch města Litovel. 

 • v případě, že kupní smlouva bude smluvními stranami uzavřena, dodržení účelu prodeje pozemku - 

výstavba bytového domu - kupující zajistí složením jistoty ve výši 10 % z ceny prodávaných pozemků 

(cca 2 100 m2 x 1.000 Kč/m2 = 2.100.000 Kč, z toho 10 % = 210.000 Kč), na účet města při podpisu 

kupní smlouvy. 

 • kupující požádá o vydání stavebního povolení na stavbu bytového domu do 12 měsíců po podpisu kupní 

smlouvy a do 48 měsíců od podpisu kupní smlouvy bytový dům zkolauduje. 

 • v případě, že kupující dodrží předem zveřejněné a dále výslovně uvedené požadavky města Litovel, 

jejichž splněním je prodej pozemků podmíněn, bude po doložení jejich splnění, složená jistota do 14 

dnů v plné výši vrácena na kupujícím určený účet. 

 v případě, že kupující sjednané podmínky nedodrží, propadne celá složená jistota, jako smluvní pokuta 

ve prospěch města Litovel. 
 

1672/52 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, ve znění obecně závazné vyhlášky  

č. 3/2016. 

 

 

 

 

 

         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.     


