
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 53. schůze Rady města Litovel, konané dne 27. dubna 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1682/53 schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemků parc.č. 258/1 ostatní plocha, o výměře cca 715 m2, a parc.č. 

533 ostatní plocha, o výměře 270 m2, v k.ú. Unčovice, za účelem stavby rodinného domu, za těchto 

podmínek: cena pozemku 400 Kč/m2; naplnění účelu prodeje (stavba rodinného domu) v termínu do 36 

měsíců kolaudace po vkladu kupní smlouvy do Katastru nemovitostí bude jištěna smluvní pokutou ve výši 

100.000 Kč; zřízení věcného břemene ve prospěch města Litovle na stávající dešťovou kanalizaci. Současně 

doporučuje zastupitelstvu města pozemky odprodat. 
 

1683/53 zveřejnění záměru města v souladu s ust. § 39, zák. 128/2000 Sb., v platném znění, pronajmout část 

pozemku parc.č. 1573/21 ostatní komunikace/ostatní plocha, v k.ú. Litovel, o výměře 22 m2, z celkové 

výměry pozemku ze 706 m2, za účelem vybudování venkovního posezení pro nově otevřenou kavárnu 

„Kafemlejnek“ za těchto podmínek: nájem na dobu neurčitou; posezení bude v provozu od dubna do září, 

každoročně (min. výše nájemného 300 Kč/měsíc); v měsících leden – březen a říjen – prosinec, každoročně, 

bude prostor využíván pro uskladnění nábytku z venkovního posezení (min. výše nájemného 100 Kč/měsíc. 
 

1684/53 žádost paní H. H., nájemkyně nebytového prostoru v objektu č.p. 763 v Litovli, o přistoupení další smluvní 

strany a tím rozšíření osob na straně nájemců o pana R. H., manžela nájemkyně a pana M. H., syna 

nájemkyně. 
 

1685/53 znění a uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Litovel a MUDr. R. S., na 

dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2017, za účelem provozování diabetologické ambulance ve 2. NP objektu 

č.p. 664 v Litovli, ul. Kollárova. 
 

1686/53 uzavření Nájemní smlouvy č. 36N17/21 mezi majitelem pozemku parc.č. 1582/8, k.ú. Litovel, Česká 

republika – Státní pozemkový úřad a městem Litovel, v předloženém znění. 
 

1687/53 poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč na poskytování soc. služby 3 rodinám z Litovle, které pečují o dítě se 

závažným zdravotním postižením ve věku do 7 let v roce 2017. Současně rada města schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Střediskem rané péče SPRP Olomouc, pobočka Olomouc, 

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

1688/53 poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč na poskytování péče dětem s autismem ve věku do 7 let v roce. Současně 

rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a zapsaným spolkem Jdeme 

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

1689/53 poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na organizační zajištění akce „Pálení čarodějnic“ dne 30. 4. 2017 a na 

zajištění dopravy do Tří Dvorů u Kolína na akci „Otevřená náves“. Současně rada města schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Čarodějnickým spolkem Tři Dvory, v předloženém 

znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

1691/53 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí syna Š. na Mistrovství světa 

INTERSTENO, které se bude konat ve dnech 22. - 28. 7. 2017 v Berlíně. Současně rada města schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a J. K., v předloženém znění,  

a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1692/53 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí dcery E. na MS ve zpracování textu, 

které se bude konat ve dnech 22. - 28. 7. 2017 v Berlíně. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí daru mezi městem Litovel a P. S., v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se 

poskytnutí tohoto daru. 
 

1693/53 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí dcery T. na MS ve zpracování textu, 

které se bude konat ve dnech 22. - 28. 7. 2017 v Berlíně. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí daru mezi městem Litovel a D. S., v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se 

poskytnutí tohoto daru. 
 

1694/53 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí syna T. na MS ve zpracování textu, 

které se bude konat ve dnech 22. - 28. 7. 2017 v Berlíně. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí daru mezi městem Litovel a J. N., v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se 

poskytnutí tohoto daru. 
 



1695/53 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene po realizaci stavební zakázky „Litovel, Šargounská ulice – 

výstavba stoky A1-1“ mezi budoucím povinným, tj. Česká republika – Státní pozemkový úřad a městem 

Litovel – budoucím oprávněným, v předloženém znění. 
 

1696/53 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Zhotovení odstavné plochy parkoviště (sokolovna Unčovice)“ 

mezi městem Litovel a Viktorem Dostálem, Náklo, v předloženém znění. 
 

1697/53 doporučení hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace historického centra v 

Litovli, stavba č. IV – 1. etapa“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo (ve lhůtě stanovené v zákoně  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu s § 124 zákona) mezi vítězným 

uchazečem M-SILNICE a.s., Pardubice, a městem Litovel, v předloženém znění. 
 

1698/53 doporučení hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Výměna oken – Gymnázium Jana 

Opletala Litovel“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo (ve lhůtě stanovené v zákoně č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu s § 124 zákona) mezi vítězným uchazečem Jiří 

Novák, Bánov, a městem Litovel, v předloženém znění. 
 

1699/53 uzavření Smlouvy o dílo pro zajištění kompletní projekční přípravy akce „Litovel, místní komunikace 

Studentů“ mezi městem Litovel a DS GEO projekt Olomouc, v předloženém znění. 
 

1700/53 výběr zpracovatele dokumentu „Provedení průzkumných prací a analýzy rizik pro město Litovel“ a současně 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností GEOtest, a.s. Brno, v předloženém 

znění. 
 

1701/53 uzavření Smlouvy o zabezpečení komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce mezi 

městem Litovel s Ing. P. Matějů, Olomouc, s účinností od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou, v předloženém 

znění. Současně schvaluje zrušení stávající Smlouvy o zabezpečení komplexních služeb v oblasti požární 

ochrany a bezpečnosti práce uzavřené mezi městem Litovel a Ing. Matějů dne 29. 5. 2015. 
 

1706/53 rozpočtové změny č. 9/2017/RM až 10/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1707/53 uzavření Dodatku č. 17 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 mezi městem Litovel  

a příspěvkovou organizací Technické služby Litovel, v předloženém znění. Jedná se o specifikaci nájmů pro 

1. pololetí roku 2017. 
 

1709/53 uzavření Smlouvy o dílo pro realizaci stavební akce „Vyčištění a monitoring dešťové kanalizace v Litovli – 

Rozvadovice a Březové“ mezi městem Litovel a společností ENVIROX, s.r.o., Praha 4, v předloženém 

znění. 
 

1710/53 zrušení Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Ing. Petrem Götthansem na zpracování projektu „Úprava 

požární nádrže Myslechovice“. 
 

1711/53 uzavření Smlouvy o dílo a Příkazní smlouvy mezi městem Litovel a Regionální agenturou pro rozvoj střední 

Moravy z.s.p.o., Olomouc, v předloženém znění. Jedná se o zpracování projektu „Úprava požární nádrže 

Myslechovice“. 
 

1712/53 uzavření Smlouvy o dotaci mezi městem Litovel a Společností podané ruce o.p.s., Brno, v předloženém 

znění. 
 

1713/53 zveřejnění záměru přenechat část prostor v areálu „VDP“ na ul. B. Němcové v Litovli jako výprosu pro 

Charitu Šternberk, středisko Litovel. 
 

1715/53 uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Litovel a paní B. Š. na prostory sloužící podnikání v objektu č.p. 

795 v Litovli, ul. Smyčkova, které bude užívat jako kavárnu za smluvní měsíční nájemné ve výši 4.000 Kč a 

poplatek za vybavení prostoru 2.000 Kč měsíčně s účinností od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou. 
 

1716/53 Pravidla pro vyplácení příspěvku z Fondu na úpravu zevnějšku, v upraveném znění. 
 

1717/53 uzavření Dodatku č. 4 k Rámcové dohodě č. VS/328412 mezi městem Litovel a O2 Czech Republic a.s., 

Praha, v předloženém znění. 

 

Rada města Litovel: 
 

1681/53 1. revokuje své usnesení 1645/52 ze dne 6. 4. 2017. 

  2. uděluje výjimku ze schválených zásad pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města  

a schvaluje 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, čerpáno bude z položky rozpočtu „Transfery dle rozhodnutí RM“. Zajišťuje 

OŠKS. 
 



1690/53 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na sportovní činnost družstva mladých hasičů SDH Chořelice z důvodu 

poskytnutí příspěvku na nákup hasičského vozidla v roce 2017. 
 

1702/53 ruší své usnesení č. 1449/46 ze dne 29. 12. 2016 a přijímá předloženou nabídku firmy Machovský mapy 

s.r.o, Velký Týnec, na kompletní realizaci dětského hřiště „U Kopečku“ v Litovli. 
 

1703/53 nesouhlasí s vyhrazením trvalých parkovacích míst označených dopravní značkou na místní komunikaci 

v ulici Lidická v Litovli pro TaK LOŽISKA s.r.o., Litovel a jejich zpoplatnění dle OZV č. 2/2012. 
 

1705/53 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 3. 2017. 
 

1708/53 bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za 1. čtvrtletí roku 2017 včetně plnění finančního plánu. 
 

1714/53 ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Litovel zpevnit štěrkopískem plochu v areálu „VDP“ v ul. 

B. Němcové v Litovli a současně ukládá tajemníkovi MěÚ zpracovat návrh režimu odstavné plochy v tomto 

areálu (včetně zamykání). 
 

1718/53 uděluje výjimku z OZV 1/2016, O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 

3, omezující opatření (3), pro akci – Dětský den, tzv. Minitoulky pořádaný dne 3. června 2017, od 9:00 do 

18:00 hod., v prostorách Základní školy Jungmannova v Litovli a v jejím nejbližším okolí, dále v okolí 

litovelských parků, pořadateli akce Spolku rodičů a přátel Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres 

Olomouc. 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města: 
 

1704/53 projednat a schválit Plán odpadového hospodářství města Litovel. 

 

 

 

 

 

         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.     


