
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 67. schůze Rady města Litovel, konané dne 25. ledna 2018 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2142/67 zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1583/1 ostatní plocha/ostatní komunikace, včetně 

stanovených podmínek - na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 2 Kč/m2/rok.  

Z celkové výměry pozemku z 2 163 m2 bude zveřejněno do nájmu 100 m2 za účelem uskladnění dřeva  

a zemědělské techniky. 
 

2143/67 zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 856/2 lesní pozemek, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka, 

k podnikatelské činnosti, včetně stanovených podmínek. Z celkové výměry pozemku se zveřejňuje 

k odprodeji 3 112 m2
, na základě předchozího geodetického zaměření. Minimální cena za odprodej bude činit 

400 Kč/m2 dle usnesení ZML. 
 

2144/67 uzavření předložené Smlouvy o nájmu, SML/0015/2018/MH, na pronájem pozemků parc.č. 341/2 zahrada,  

o výměře 545 m2, parc.č. st. 317 zbořeniště, o výměře 642 m2 a pozemku parc.č. 1655 zahrada, o výměře 55 

m2, vše v k.ú. Litovel, lokalita Sušilova (stávající travnatá plocha) a pozemek parc.č. 1573/1 ostatní plocha, 

prostor mezi parkovacími sloupky na náměstí Přemysla Otakara, mezi městem Litovel a Domem dětí  

a mládeže Litovel za účelem umožnění parkování osobních aut při akci „O erb města Litovel“, konané dne 

21. dubna 2018, na hale ZŠ Vítězná v Litovli, za smluvní nájemné 100 Kč. Pozemky na ulici Sušilova budou 

využity k parkování aut pouze za příznivého počasí. 
 

2145/67 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. 
 

2146/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 20.000 Kč na opravu a údržbu sportovního areálu a činnost 

tělovýchovné jednoty v roce 2018 mezi městem Litovel a TJ Sokol Unčovice. 
 

2147/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 10.000 Kč na trénink a účast tréninkové skupiny na závodech 

Spartan Race v roce 2018 mezi městem Litovel a T. M. z Litovle. 
 

2148/97 se znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 40.000 Kč na pořízení polohovacího vyšetřovacího lehátka 

v roce 2018 mezi městem Litovel a Odborným léčebným ústavem Paseka 
 

2149/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 10.000 Kč na provoz obecně prospěšné společnosti v roce 2018 

mezi městem Litovel a Domovem se zvláštním režimem Bílsko. 
 

2150/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 20.000 Kč na činnost pěveckého sboru v roce 2018 mezi městem 

Litovel a Senzakordem. 
 

2151/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 15.000 Kč na činnost společnosti v roce 2018 mezi městem 

Litovel a Muzejní společností Litovel. 
 

2152/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 15.000 Kč na činnost místní organizace v roce 2018 mezi městem 

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

2153/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 10.000 Kč na opravu a vybavení klubovny a výstavní činnost v 

roce 2018 mezi městem Litovel a Českým zahrádkářským svazem Litovel. 
 

2154/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 35.000 Kč na pronájmy sportovišť a příspěvek na činnost 

v roce 2018 mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel. 
 

2155/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 10.000 Kč na organizační zajištění dětského dne „Minitoulky“ v 

roce 2018 mezi městem Litovel a Spolkem rodičů a přátel ZŠ Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. 
 

2156/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 15.000 Kč na činnost společnosti v roce 2018 mezi městem 

Litovel a Muzejní společností Litovelska. 
 

2157/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 50.000 Kč na náklady spojené se zhotovením vyhřívání lavic 

kostela v roce 2018 mezi městem Litovel a Římskokatolickou farností Chudobín. 
 

2158/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 50.000 Kč na činnost spolku v roce 2018 mezi městem Litovel a 

zapsaným spolkem Mažoretky Linetbells. 
 

2159/67 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 30.000 Kč na pořízení nových krojových součástí v roce 2018 

mezi městem Litovel a Hanáckou mozekou Litovel. 

 



2160/67 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na úhradu pronájmu sálu na dětský maškarní ples v Nasobůrkách dne 13. 

1. 2018. 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. 
 

2161/67 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na poskytování soc. služby 2 rodinám z Litovle, které pečují o dítě se 

závažným zdravotním postižením, v roce 2018. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy  

o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Střediskem rané péče SPRP, v předloženém znění, a rozpočtovou 

změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

2164/67 poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč na provozní náklady centra v roce 2018. Současně rada města schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Klíčem – centrem sociálních služeb, 

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

2165/67 poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč na vydání vlastivědného věstníku věnovanému Litovli. Současně rada 

města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Muzejní a vlastivědnou 

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

2166/67 poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč na organizační zajištění a odměny pro účastníky soutěže „Poznej město 

Litovel“. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Domem 

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

2167/67 poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na poskytování péče dětem s autismem ve věku do 7 let v roce 2018. 

Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Jdeme Autistům 

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

2169/67 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu mezi 

oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

zastoupená na základě plné moci společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 

Olomouc, IČ: 25883551 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 1537/3  vedená jako trvalý 

travní porost, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu, č. IV-12-8014427/1, Litovel Komárov, V., připojení 

kNN. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti byla sjednána dle sazebníku 

schváleného ZML. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

2170/67 uzavření Smlouvy č. VPI/MS/2017/00217 pro realizaci překládky sítě elektronických komunikací, které jsou 

podmiňující investicí stavby „Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – K. Sedláka 3. 

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

v předloženém znění. 
 

2171/67 uzavření Smlouvy o převodu majetku (mechanicky ovládaný lesnický tříbodový lanový naviják s pásovou 

brzdou) mezi městem Litovel a příspěvkovou organizací Technické služby Litovel, v předloženém znění. 
 

2172/67 uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Výměna oken – Gymnázium J. Opletala 

Litovel“ mezi městem Litovel a Jiřím Novákem, Bánov, v předloženém znění. 
 

2173/67 uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo o provádění úklidových prací mezi městem Litovel a panem 

Zdeňkem Hlaváčkem, Litovel, a to s účinností od 1. 1. 2018. 
 

2174/67 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. S-10276/15/KS (užívací práva ke službě ASPI) mezi městem Litovel  

a Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, v předloženém znění. 
 

2175/67 uzavření předložených Dohod o ceně tepla pro rok 2018 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), Muzeum Litovel (Smlouva 90/04), ML 

– poliklinika (Smlouva MTS 20/99), požární zbrojnice (Smlouva MTS 76/03). 
 

2177/67 podání žádosti o dotaci a předložený Program prevence kriminality 2018 a jeho spolufinancování. Rada 

města pověřuje manažera prevence kriminality realizací tohoto programu. 
 

2178/67 podání žádosti o dotaci z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 a podmínky 

spolufinancování, týkající se projektu vydání publikace „Litovel – velké dějiny města“. 
 

2179/67 podání žádosti o dotaci z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 a podmínky 

spolufinancování, týkající se projektu „Litovelské slavnosti a Dny evropského dědictví“. 
 

2180/67 složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení – „Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“: Ing. arch. Osina, 

Ing. Pavlík, p. Geprt, Ing. Musil, p. Skácel. 

 



2181/67 složení hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky stavby „Regenerace panelových sídlišť Uničovské 

předměstí v Litovli – K. Sedláka 3. etapa“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení: p. Navrátil, 

Ing. Christen, Bc. Jančí, p. Baroň, MUDr. Šromová. 
 

2182/67 rozpočtové změny 62/2017/RM až 65/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

2183/67 rozpočtové změny 1/2018/RM až 2/2018/RM dle důvodové zprávy. 
 

2186/67 vyřazení nepotřebného majetku - vozidlo Peuget Boxer RZ OCO-5917 a jeho ekologickou likvidaci. 
 

2187/67 Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci nový odpisový plán na rok 2018. 
 

2188/67 Technickým službám Litovel odpisový plán na technicky zhodnocenou budovu automechanické dílny  

v areálu TS Litovel. 
 

2189/67 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč panu L. Š., který se dožívá životního jubilea 90 let. 
 

2190/67 přihlášením pana J. S. (Muzeum harmonik) do nominace na udělení Cen OK za přínos v oblasti kultury a to 

v kategorii osobnost s vazbou na OK za její celoživotní přínos v oblasti kultury a památkové péče. Dále rada 

města souhlasí s přihlášením PS Palora a Kantika za vyjímečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, 

ochrany a popularizace kulturních hodnot - akce  RYBOVKA. 
 

2193/67 Výroční zprávu za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím. 
 

2195/67 1. předložený záměr - zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č. 124 ostatní plocha/jiná plocha, v k.ú. 

Nová Ves u Litovle, včetně stanovených podmínek, za účelem rozšíření zázemí pro objekt, který bude 

rekonstruován na ubytovací zařízení, situovaný u vjezdu do areálu přírodního lomu, který slouží ke 

koupání v Nové Vsi. Z celkové výměry pozemku 462 m2 se zveřejňuje do nájmu 50 m2 za roční nájemné 

1.000 Kč, což přestavuje sazbu 20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou. Jedná se o pozemek za objektem, 

směrem k vodnímu toku. Část pozemku parc.č. 186/4, o výměře 32 m2, tj. prostor před objektem, bude 

vlastníky objektu zatravněn a přidělen do nájmu bezplatně za účelem údržby pozemku. 

  2. uzavření předložené Smlouvy o údržbě částí pozemků mezi městem Litovel a nájemci manželi K. z Nové 

Vsi u Litovle. Jedná se o údržbu části pozemků parc.č. 186/68 ostatní plocha/neplodná plocha, z celkové 

výměry pozemku 6 454 m2 je předmětem údržby 23 m2a parc.č. 186/4 ostatní plocha/jiná plocha, 

z celkové výměry pozemku 11 604 m2 je předmětem údržby 46 m2. Oba pozemky se nachází v k.ú. Nová 

Ves u Litovle, bezprostředně za pozemky za penzionem, v blízkosti přírodního lomu. Smlouva bude 

uzavřena s účinností od 1. 3. 2018 na dobu neurčitou. Údržba pozemků bude spočívat ve srovnání terénu, 

zkulturnění pozemku, osetí trávou a ohrazením přenosným oplocením, za účelem zvelebení současného 

stavu a především k zamezení parkování v daném prostoru. 
 

2196/67 uzavření Dodatku č. 18 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 

2. pololetí roku 2017. 
 

2200/67 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 3. etapa“ mezi městem Litovel a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

(CETIN), v předloženém znění. 
 

2201/67 předložené znění textu, který bude na téma „audit PHM v TS“ uveřejněn v druhém čísle Litovelských novin. 

 

Rada města Litovel: 
 

2141/67 - bere na vědomí obsah žádosti Litovelské stavební spol. s.r.o. o neschopnosti dokončit rozestavěné stavby 

  - odstupuje od smlouvy o dílo SML/0178/2017/ŠKS "Záložna Litovel – přístavba výtahu"  

  - odstupuje od smlouvy o dílo SML/0150/2017/ŠKS "GJO Litovel – vstup do šaten" 

  - vůči zhotoviteli v důsledku porušení povinností uplatňuje práva ze smluvních vztahů na smluvní pokuty 

ujednané ve shora uvedených smlouvách  

  - OŠKS ve spolupráci s odborem MHaSI ukládá na rozpracovaných stavbách do 14 dnů provést 

inventarizaci 

  - OŠKS ve spolupráci s odborem MHaSI ukládá vyzvat zhotovitele k protokolárnímu předání 

rozpracovaných staveb městu Litovel. 
 

2162/67 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost klubu v oblasti sociální a zdravotní pomoci pro Klub 

bechtěreviků. 
 

2163/67 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na organizační zajištění mysliveckého plesu v Unčovicích dne 26. 1. 

2018 pro Myslivecký spolek Unčovice. 

 



2168/67 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na školní ples pro Základní školu Štěpánov. 
 

2176/67 bere na vědomí výpověď UPC - ukončení Smlouvy o dodávce služeb kabelové televize pro BD nám. 

Svobody 674/9 ke dni 28. 2. 2018. 
 

2184/67 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 12. 2017. 
 

2185/67 na základě schválené směrnice „Pravidla pro vyřazování a likvidaci movitého a nemovitého majetku města 

Litovel a jeho PO“ bere na vědomí předloženou zprávu likvidační komise – vyjma položky „čistící zóna 

z panelů“. 
 

2191/67 vyhovuje žádosti OS LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  

v roce 2018. 
 

2194/67 konstatuje ukončení členství Bc. P. H. v Povodňové komisi města Litovel z důvodu jeho úmrtí. 
 

2197/67 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 22. 1. 2018, schvaluje předložené návrhy  

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

2198/67 uděluje manželům D. z Litovle výjimku ze Zásad města Litovel o hospodaření s obecními byty v souvislosti 

s přidělením bytu v jejich vážné životní situaci. 
 

2199/67 ukládá odboru MHaSI vyznačit zákaz stání žlutou čarou v ul. Vlašimova tak, aby byl usnadněn výjezd 

z garáže domu č.p. 766/8. 
 

2202/67 neschvaluje vydaní bezplatné parkovací karty pro TJ TARAN LITOVEL, z.s. na rok 2018. 
 

2203/67 ukládá místostarostovi města, aby znovu předložil možné využití sportovní haly společně s vytížeností 

současných objektů využívaných ke sportovní činnosti. 
 

 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel: 
 

2192/67 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., snížit počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 

2022 na 21 členů. 

 

 

 

 

 

    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.     


