
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 68. schůze Rady města Litovel, konané dne 15. února 2018 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2205/68 Závěrečnou zprávu Rady města Litovel ke Komplexnímu personálnímu a procesnímu auditu dle úkolu z 24. 

zasedání ZML. 
 

2206/68 pořízení defibrilátoru pro budovu Polikliniky v Litovli de předložené nabídky. Vedoucí finančního odboru 

zapracuje příslušnou částku na jeho pořízení do RZ. 
 

2211/68 předložený záměr zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č. 1568/1 ostatní plocha/ostatní komunikace, 

v k.ú. Litovel, včetně stanovených podmínek za účelem zpevnění části pozemku pro parkování dvou 

osobních vozidel před objektem č.p. 918/17 vlastním nákladem. Z celkové výměry pozemku z  5 077 m2 

bude zveřejněno do nájmu 20 m2
, minimální cena za pronájem bude činit 40 Kč/m2/rok, nájem na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

2212/68 uzavření předložené Smlouvy o nájmu pozemků mezi městem Litovel jako pronajímatelem a nájemci MO 

KDU-ČSL a Charitou Šternberk, středisko Litovel, na pronájem pozemků na Staroměstském náměstí  

v Litovli, za účelem sjednání nájmu pro stánkový prodej trhovců při tradiční „Pouti“ konané dne 6. května 

2018, za smluvní 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 atrakcí, bude stanoveno odborem MHaSI dle OZV č. 2/2012 o místních poplatcích, dle čl. 6 (2), bod e),  

a bude v plném rozsahu příjmem města Litovel. Pouť se bude konat za pomoci strážníků Městské policie. 
 

2214/68 znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na činnost klubu mezi městem Litovel  

a Hanáckým pétanque klubem. 
 

2215/68 znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na výstavní činnost v roce 2018 mezi 

městem Litovel a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizace Litovel 1. 
 

2216/68 znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost společnosti v roce 2018 mezi 

městem Litovel a Společností podané ruce o.p.s. 
 

2217/68 znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na zajištění okrskového kola XVI. 

Všesokolského sletu v roce 2018 mezi městem Litovel a Tělocvičnou jednotou Sokol Litovel. 
 

2218/68 znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na náklady spojené s organizací turnaje  

v miniházené Litovel Mini Cup v roce 2018 mezi městem Litovel a TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 
 

2231/68 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na uspokojení kulturních a sociálních potřeb uživatelů sociální služby  

v roce 2018. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel  

a Domovem pro seniory Červenka, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této 

dotace. 
 

2232/68 poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací akce ZUŠ Open dne 24. 5. 

2018. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Základní 

uměleckou školou Litovel, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

2234/68 poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na pořízení vozu za koně a postrojů. Současně rada města schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Spolkem ekologická organizace Pago Pago,  

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

2236/68  rozpočtové změny týkající se darů a dotací, které poskytla svými usneseními č. 2161/67, 2164/67, 2165/67, 

2166/67 a 2167/67. 
 

2237/68 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. 542, v k.ú. Unčovice obec 

Litovel, pro stavbu, č. IP-12-8021410 - 1, Unčovice-Březové, S., p. č. 111, vNN, 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. 
 

2238/68 uzavření Smlouvy o dílo na zajištění služeb souvisejících s realizací projektu „Hanácké farmářské trhy  

v Litovli“ mezi městem Litovel a MAS Moravská cesta, z.s, v předloženém znění. 
 



2239/68 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu certifikovaného nástroje k administraci veřejných zakázek 

CENT a uzavření Licenční smlouvy k užívání tohoto nástroje mezi městem Litovel a Osigeno veřejné 

zakázky a dotace s.r.o., Vikýřovice, v předloženém znění. 
 

2240/68 na základě doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek uzavření Smlouvy o dílo na 

stavební akci „Výstavba podélného stání a chodníku u hospody ve Třech Dvorech“ mezi městem Litovel  

a Milanem Oračkem, Hněvotín, v předloženém znění. 
 

2241/68 nabídku na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění 

stavby „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města 

Litovle“ s HOR – invest  s.r.o., projektová činnost ve stavebnictví Olomouc. 
 

2242/68 rozpočtové změny 3/2018/RM až 5/2018/RM dle důvodové zprávy. 
 

2248/68 pořízení vozu škoda Fabia dle nabídky Auto Hlaváček, a.s. Olomouc dle nejnižší nabídky a současně 

souhlasí s výjimkou ze směrnice č. 7/2017 o Zadávání veřejných zakázek. Rada města souhlasí s vyřazením 

vozu Škoda Fabia 3M1 2020 z majetku města a odprodejem prostřednictvím Autobazaru Auto Hlaváček 

Litovel. 
 

2249/68 schvaluje roční závěrku Technických služeb Litovel, příspěvkové organizace za rok 2017. 
 

2252/68 hospodářský výsledek Technických služeb Litovel, příspěvkové organizace za rok 2017 a schvaluje jeho 

rozdělení dle návrhu. 
 

2257/68 předložený záměr pronájmu části pozemku parc.č. 186/4 ostatní plocha/jiná plocha, včetně stanovených 

podmínek, za účelem zajištění rekreačních služeb (mobilního stánku s občerstvením, mobilního WC 

s možností sportovního vyžití), v areálu bývalého lomu v Nové Vsi u Litovle, sloužícího ke koupání. 

Z celkové výměry pozemku 11 604 m2 bude zveřejněno do nájmu 300 m2
, minimální cena za pronájem bude 

činit 1.000 Kč/měsíc, nájem na dobu určitou od 1. 6. 2018 o 30. 9. 2018 s možností prodloužení. 
 

2260/68 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. sídlo: 

Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00 zastoupená na základě plné moci společností Vegacom a.s., sídlo: Praha 4, 

Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 421/2 a pozemku 

parc.č. 425/3 v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě pod označením 16010-038652 VPIC Litovel, K. Sedláka 2.et.reg. Výše jednorázové 

náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti byla sjednána s ohledem na to, že veřejná komunikační 

síť byla zbudována pro potřeby města Litovel ve výši 100 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši. 
 

2261/68 uveřejnění provedeného auditu PHM v TS a opatření ředitele TS na webu města v sekci Materiály ZML. 
 

2263/68 souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč na náklady na činnost 

organizace a údržbu areálu v roce 2018 mezi městem Litovel a českým kynologickým svazem ZKO Litovel 

- 049. 

 

Rada města Litovel: 
 

2204/68 ruší své usnesení č. 2156/67. 
 

2207/68 postupuje zastupitelstvu města k rozhodnutí odprodej části pozemku parc.č. 856/2 lesní pozemek, v k.ú. 

Litovel, lokalita Pavlínka, k podnikatelské činnosti. 
 

2208/68 rozhodla o vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola Litovel, 

Vítězná 1250, okres Olomouc. 

 

2209/68 nedoporučuje zastupitelstvu města odkoupit od pana P. M., bytem Přemyslov 129 pozemky parc.č. 103/6 

ostatní plocha-zeleň o výměře 87 m2, parc.č. 270/2 – zahrada o výměře 1 238 m2, parc.č. 270/3 vodní plocha 

o výměře 57 m2, parc.č. 270/8 ostatní plocha – zeleň o výměře 1 733 m2 za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem. 
 

2210/68 neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 856/34 ostatní plocha v k.ú. Litovel,  

o předpokládané výměře cca 156 m2, a nedoporučuje zastupitelstvu města jeho odprodej. 
 

2213/68 bere na vědomí výpověď J. S. z Nájemní smlouvy na parkovací místo v objektu bývalé uhelny u kotelny na 

sídlišti Vítězná v Litovli a souhlasí s ukončením smlouvy ke dni 28. 2. 2018. Současně rada města souhlasí  

se  zveřejněním  záměru pronájmu  parkovacího  místa č. 5 v garážovém stání č. 1, nacházející se na 

pozemku parc.č. St. 1553 v k.ú. Litovel. 
 

2219/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 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 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 
 



2220/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč 

na pořízení travní sekačky na údržbu areálu kopané mezi městem Litovel a TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 
 

2221/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč 

na oprava povrchu hřiště házené v areálu Sokolovny mezi městem Litovel a TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 
 

2222/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč 

na zajištění sportovní činnosti tělovýchovné jednoty v roce 2018 mezi městem Litovel a Spolkem TJ VS 

Litovel, z.s. 
 

2223/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč 

na pronájem sportovišť, činnost oddílů mládeže a činnost divadelního odboru v roce 2018 mezi městem 

Litovel a Tělocvičnou jednotou Sokol Litovel. 
 

2224/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč 

na sportovní činnost oddílu v roce 2018 mezi městem Litovel a DHK Litovel, z.s. 
 

2225/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč na 

činnost jezdeckého klubu v roce 2018 mezi městem Litovel a Hanáckým jezdeckým klubem, z.s. 
 

2226/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč 

na zajištění sportovní soutěže BOBR CUP 2018 v říjnu 2018 mezi městem Litovel a Spolek TJ VS Litovel, 

z.s. 
 

2227/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč 

na provozní náklady pečovatelské služby Charity Šternberk, střediska Litovel v roce 2018 mezi městem 

Litovel a Charitou Šternberk. 
 

2228/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 130.000 Kč 

na provozní náklady Mateřského centra Rybička v roce 2018 mezi městem Litovel a Charitou Šternberk. 
 

2229/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč 

na činnost souboru v roce 2018 mezi městem Litovel a Folklorním souborem HANAČKA, z.s. 
 

2230/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 Kč 

na finanční spoluúčast k dotaci při budování tenisového areálu mezi městem Litovel a TJ TATRAN 

LITOVEL, z.s. 
 

2233/68 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Spolku ekologická organizace Pago Pago na pořízení materiálního 

vybavení na pořádání „Farmářských trhů“. 
 

2235/68 mění své usnesení č. 2160/67 tak, že příjemce daru ve výši 3.000 Kč na úhradu pronájmu sálu na dětský 

maškarní ples v Nasobůrkách dne 13. 1. 2008 bude V. Č. 
 

2243/68 bere na vědomí důvodovou zprávu a doporučuje zastupitelstvu města projednat předložený materiál, schválit 

rozpočtové změny a přijmout usnesení dle předloženého návrhu, s těmito změnami: vyjmout tyto položky: 

ZŠ Vítězná – výměna oken v posilovně, ZŠ Vítězná – výměna oken na bazéně, Náboženská obec církve 

československé husitské; položku Střelecké slavnosti snížit na 50.000 Kč. 
 

2244/68 souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci opravy elektrorozvodů v budově ZŠ 

Jungmannova i bez získání dotace. 
 

2245/68 bere na vědomí dopis SVJ nám. Svobody 799 a nesouhlasí s oplocením části pozemku parc.č st. 16/2 v k.ú. 

Litovel. 
 

2246/68 uděluje výjimku z OZV č. 1/2016, O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle 

čl. 3, omezující opatření (3), při akci – Tradiční pouť sv. Filipa a Jakuba, která se bude konat v prostoru 

Staroměstského námětí v Litovli dne 6. května 2018 pořadateli akce, MO KDU ČSL a Charitě Šternberk, 

jako spolupořadateli akce. 
 

2247/68 uděluje výjimku z Pravidel, stanovených pro pronájem místností v objektech města, venkovních veřejných 

prostranství, v místních částech města Litovel z čl. 2.7, bod. 2.7.3 pro akci konanou dne 23. 2. 2018 – 

Sokolský maškarní ples, který se bude konat v objektu Sokolovny v Unčovicích pořadateli akce TJ Sokol 

Unčovice. Spotřeba energií při akci bude pořadatelem akce uhrazena v plném rozsahu. 
 

2250/68 bere na vědomí Vyhodnocení závazných ukazatelů Technických služeb Litovel, příspěvkové organizace za 

rok 2017. 
 

2251/68 bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů za rok 2017. 
 

2253/68 bere na vědomí Bilanci hospodaření v lesích za rok 2017 včetně plnění finančního plánu 
 

2254/68 nedoporučuje zastupitelstvu města odkoupit dům č.p. 769 (Langův dům) v Litovli dle předložené nabídky. 
 



2255/68 nedoporučuje zastupitelstvu města odkoupit dům č.p. 787 v ul. 1. máje v Litovli dle předložené nabídky. 
 

2256/68 uděluje výjimku z Pravidel, stanovených pro pronájem místností v objektech města, venkovních veřejných 

prostranství, v místních částech města Litovel z čl. 2.7, bod. 2.7.3 pro akci konanou dne 3. 3. 2018 – 

Společenský ples ČČK Březové, který se bude konat v objektu Kulturního domu v Březové pořadateli akce 

Českému Červenému kříži z Březové. Spotřeba energií při akci bude pořadatelem uhrazena v plném rozsahu. 
 

2258/68 doporučuje zastupitelstvu města: 

 - akceptovat podané návrhy na odkoupení nabízených ploch v průmyslové zóně, konkrétně část pozemku 

parc.č. 56/57 k.ú. Víska firmou KVARTA s.r.o. a firmou HOPAX, s.r.o. 

 -  uložit vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku parc.č. 56/57 k.ú. Víska 

 - na příští zasedání zastupitelstva města Litovel předložit návrhy kupních smluv ke schválení 

 - neakceptovat nabídku firmy HOPAX, s.r.o. k odkoupení části pozemku parc.č. 208/27 v k.ú. Nasobůrky  

a souhlasit s jejím prodejem firmě TORUN CZECH, s.r.o. 
 

2259/68 doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 208/1 orná půda o výměře 10 063 m2 v k.ú. 

Nasobůrky za cenu 500 Kč/m2 firmě TORUN CZECH s.r.o., Třídvorská 108, 784 01 Červenka, za níže 

uvedených podmínek: 

 - o vydání stavebního povolení firma požádá nejpozději do 12/24 měsíců od podání návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí 

 - o vydání kolaudačního rozhodnutí firma požádá nejpozději do 24 měsíců od vydání stavebního povolení 

 - firma nejpozději do 31. 12. 2021 vytvoří pracovní příležitosti nejméně pro 25 zaměstnanců, tento závazek 

musí dodržet minimálně po dobu 24 měsíců 

 - pro případ, že nedostojí svým závazkům, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 700.000/500.000 

Kč 

 - v případě, že zamýšlený záměr nezačne realizovat do dvou let, zavazuje se prodat převáděný pozemek za 

tuto sjednanou kupní cenu zpět do vlastnictví prodávajícímu 

 - pro případ porušení závazku zpětného prodeje ze strany TORUN CZECH s.r.o., bude ho ML sankcionovat 

smluvní pokutou ve výši 200.000 Kč. 

 Starostu města pověřit k podepsání kupní smlouvy dle výše uvedených ujednání. 

 Rada města Litovel po projednání této žádosti nedoporučuje ZML vyhovět požadavkům (tj. zvýšení počtu 

měsíců pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a snížení smluvní pokuty) firmy TORUN CZECH 

s.r.o. 
 

2262/68 města se seznámila s obsahem petice „za spravedlivé odměny členů volebních komisí“ a nesouhlasí 

s uhrazením mimořádné odměny členům okrskových komisí za proběhlou prezidentskou volbu. Do zprávy 

pro KÚOK se uvede, aby se na tyto odměny pamatovalo při rozdělování dotací pro obce a města už před 

volbami. 

 

 

 

 

 

 

 

    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.     


