
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

ze 73. schůze Rady města Litovel, konané dne 19. dubna 2018 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2374/73 Dodatek č. 19 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 mezi městem Litovel a příspěvkovou 

organizací TS Litovel, v předloženém znění. Jedná se o specifikaci nájmů pro 1. pololetí roku 2018. 
 

2375/73 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a Mgr. B. Š., 

kterým se mění v bodě III, v předloženém znění. Předmět a účel nájmu – nájemné za vybavení a to z důvodu 

změny poplatku za vybavení prostoru sloužící podnikání. 
 

2376/73 podnájmem MUDr. Petry Maškové, Ph.D, IČO 75061201, v nebytových prostorách v objektu č. p. 173/1A 

v Litovli, ul. Vítězná, užívané nájemcem KARDIO INTERNA s.r.o. v souladu s nájemní smlouvou č. LIT 

22058/2013 ze dne 30. 11. 2013. 
 

2377/73 poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč na organizační zajištění návštěvy družebního Klubu slovenských turistů 

z Revúce. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a TJ 

Tatranem Litovel, z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
 

2378/73 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na podporu přípravy divadelní hry ke 100. výročí vzniku 

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

a Tělocvičnou jednotou Sokol Litovel v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

Rada města současně přebírá záštitu a v souvislosti s touto akcí souhlasí s použitím znaku města. 
 

2380/73 poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na organizační zajištění návštěvy žáků a učitelů ZŠ z Revúce. Současně 

rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Základní školou Litovel, 

Jungmannova 655, okres Olomouc, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
 

2381/73 na základě vnitřní směrnice č. 7/2017, čl. III, odd. 3.2.2 výběr dodavatele – Josef Šon, IČ 689 16 574 – na 

realizaci akce „DDM - oprava fasády“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel 

a Josefem Šonem, v předloženém znění. 
 

2382/73 výběr dodavatele – Josef Šon, IČ 689 16 574 – na realizaci akce „MŠ Gemerská - rekonstrukce přípravny 

jídel“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Josefem Šonem, v předloženém 

znění. 
 

2383/73 na doporučení odboru MHaSI výběr dodavatele – LIFTMONT CZ s.r.o. – na realizaci akce „Záložna Litovel 

– přístavba výtahu“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a LIFTMONT CZ 

s.r.o., v předloženém znění. Současně rada města schvaluje rozpočtovou změnu v rámci odboru MHaSI. 
 

2384/73 uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu 

pro provádění stavby k akci „Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Litovel“. Smlouva bude uzavřena 

s Ing. J. M., projekční činnost ve výstavbě, Brno. 
 

2385/73 uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníku na ulici Červenská v Litovli. Smlouva bude uzavřena 

mezi městem Litovel a společností SUEZ Technický servis s.r.o., Šumperk, v předloženém znění. 
 

2386/73 uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace v rozsahu a obsahu pro vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Unčovice - rekonstrukce komunikace západ“ mezi 

městem Litovel a Ing. J. R., Olomouc, v předloženém znění. 
 

2387/73 navržený postup při rekonstrukci dětského hřiště v místní části Rozvadovice a schvaluje nabídku společnosti 

KOVO-ATR, s.r.o., Poděbrady, na dodávku včetně montáže a kotvení herních prvků, pro rekonstrukci 

dětského hřiště v Rozvadovicích, včetně uzavření Smlouvy o dílo SML/017/2018/MH mezi městem Litovel 

a KOVO-ATR, s.r.o., Poděbrady, v předloženém znění. 
 

2388/73 uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM pro Windows a 

jeho servisu (SML/0114/2018/IT), mezi městem Litovel a společností DATACENTRUM systems & 

consulting, a. s., Praha, v předloženém znění. 
 

2389/73 opravu střechy na budově ZŠ, Palackého 938. Rada města současně schvaluje rozpočtovou změnu dle 

důvodové zprávy k zajištění této opravy.    
 

2390/73 předloženou cenovou nabídku na vypracování společné projektové dokumentace pro doplnění jednotné 

kanalizace v Litovli v Dukelské ulici od společnosti Vodis Olomouc s.r.o. 
 



2391/73 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 2/2015 z „Fondu rozvoje bydlení (FRB) města Litovel“ ze 

dne 25. 3. 2015, mezi městem Litovel a P. N. z Litovle, v předloženém znění. 
 

2395/73 rozpočtové změny 10/2018/RM až 11/2018/RM dle důvodové zprávy. 
 

2400/73 podání žádosti o dotaci z Operačního programu ŽP na projekt: Obnova Novozámecké aleje. 

 

2406/73 nabídku přehlídky vozidel Rower dne 23. června 2018 a souhlasí, aby jejich prezentace proběhla v 

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

2410/73 rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a 

koordinátora BOZP pro projekt „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v 

obci Haňovice“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a vítězných uchazečem: 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Brno, IČ: 47116901, v předloženém znění. 
 

2413/73 nákup nového traktoru URBUS pro příspěvkovou organizaci Technické služby Litovel. 
 

2414/73 umístění dopravní značky „obytná zóna“ i z druhé strany ulice Javoříčská a ukládá odboru MHaSI realizaci 

tohoto požadavku. 
 

 

Rada města Litovel: 
 

2379/73 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na podporu činnosti spolku Linka bezpečí, z. s. Důvodem pro 

neposkytnutí příspěvku je omezený rozpočet města a velký počet podobných žádostí. 
 

2393/73 bere na vědomí předloženou informaci o plnění rozpočtu. 
 

2394/73 bere na vědomí předloženou informaci o stavu finančních prostředků na bankovních účtech města k 

31. 3. 2018. Ukládá předložit zjednodušenou směrnici o převodu dočasně volných finančních prostředků. 
 

2399/73 bere na vědomí důvodovou zprávu a doporučuje zastupitelstvu města: 

- schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na období leden – květen 2018 zapsanému spolku Akselit 

- uložit RM, aby rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi příjemcem dotace, 

tj. zapsaným spolkem Akselit z. s., zastoupený jeho předsedou J. S. a městem Litovel, jako poskytovatelem 

dotace ve výši 50.000 Kč k úhradě služby spočívající v přepravě seniorů od 65 let, osob s omezenou 

schopností pohybu, ZTP, ZTP/P k lékaři, na úřad, poštu, hřbitov, rehabilitace, nádraží po Litovli nebo do 

Litovle a zpět. Služba se poskytuje pouze na přepravu členů zapsaného spolku Akselit. 

- uložit RM na zbývající část roku 2018 (tj. červen – prosinec) zajistit přepravu seniorů s trvalým pobytem v 

Litovli a jejich místních částech od 65 let; nebo od 70 let; nebo od 75 let a osob mladších s omezenou 

schopností pohybu, ZTP, ZTP/P k lékaři v rozsahu 5x/měsíc prostřednictví TAXI služby 

- uložit RM, aby ve 3. čtvrtletí t.r. ve věci poskytování přepravy seniorů od 65/70/75 let s trvalým pobytem v 

Litovli a jejich místních částech byla vyhlášena veřejná zakázka. 
 

2403/73 bere na vědomí žádost společnosti KICK THE WAVES s.r.o., se sídlem Opletalova ul. 1015/55, Praha, v 

zastoupení pořadatele akce a jednatele společnosti T. S., o uspořádání sportovně - kulturní akce: Litovel Free 

Fest 2018, která se bude konat ve spolupráci s Pivovarem Litovel, a.s., dne 16. června 2018, v době od 11.50 

do 17.00 hod. v areálu Pivovaru Litovel. Součástí sportovně zábavného programu bude „Festival dobrého 

jídla z Hané“, zakončený hudební produkcí „Minifest“, s ukončením akce do 24.00 hod. Akce se uskuteční 

ve spolupráci s Městskou policií při startu závodu v prostoru ul. Palackého v Litovli - křižovatka Dukelská x 

Frištenského. 
 

2404/73 a) uděluje výjimku z OZV 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle 

čl. 3, omezující opatření (3), při konání veřejnosti přístupné akce: Letní filmové slavnosti - letního kina - 

Kinematograf bratří Čadíků, který se bude konat na náměstí Přemysla Otakara v Litovli ve dnech 21. 7. - 

24. 7. 2018 v době od 21.00 - 23.30 hod. 

b) souhlasí s tím, že akce se bude konat na náměstí Přemysla Otakara v Litovli, před budovou Městského 

klubu až po lékárnu BENU, tj. mimo vyhrazený prostor, určený pro pořádání kulturních akcí pouze za 

předpokladu, že pořadatel akce, MK Litovel zajistí dočasnou uzávěru provozu na místní komunikaci 

vydáním příslušného rozhodnutí z odboru dopravy. 
 

2405/73 uděluje výjimku z OZV 1/2016, O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle 

čl. 3, omezující opatření (3), v období od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018, v době provozu dvou prodejních 

stánků s alkoholickými a nealkoholickými nápoji, punči s čerstvým ovocem, svařeným vínem, které budou 

umístěny na náměstí Přemysla Otakara v Litovli, žadateli panu J. M. ze Smržic.  
 

2407/73 bere na vědomí zápis z komise Sociální a zdravotní ze dne 12. 3. 2018 a zápis ze schůzky Seniorklubu ze 

dne 9. 4. 2018. 
 

2408/73 bere na vědomí předloženou zprávu o jednání s daňovým poradcem. 
 



2409/73 uděluje výjimku: 

a) z OZV 5/2012, ve znění OZV 3/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných, sportovních a kulturních podniků,..........ve znění OZV 2/2017, dle čl. 1, pro veřejnosti 

přístupnou akci, „Pálení Čarodějnic“, konanou dne 28. dubna 2018 ve venkovním prostranství v prostoru 

„Peklo“ v Nové Vsi, pořadateli akce - Novoveským Šťabajznám. 

b) z Pravidel pro pronájem venkovních  veřejných prostranství,  v místních částech města Litovel, dle 

čl. 2.7., Osvobození, bod. 2.7.3. (prominutí nájemného), pořadateli akce, Novoveským Šťabajznám 

z veřejnosti přístupné akce, konané dne 28. dubna 2018, v době od 15.00 hod. do 02.00 hod. následujícího 

dne, v prostoru dětského hřiště v Nové Vsi. 
 

2412/73 a) bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 16. 4. 2018. 

b) schvaluje předložené návrhy a pronájmy, včetně následného uzavření smluv o nájmu bytu a kauci na byt. 
 

2415/73 doporučuje oslovit přímo další firmy pro realizaci akce „Úprava kanceláří OBH pro MP“ a pokusit se zajistit 

realizaci této investiční akce ještě v letošním roce. 
 

2416/73 uděluje pro akci Rodičovského sdružení při ZŠ Jungmannova v Litovli „Dětský den tzv. Minitoulky“, který 

se bude konat v sobotu, dne 2. června 2018, s doprovodným programem k turistické akci „Toulky 

Litovelským Pomoravím“, konaný v prostorách nádvoří a hřiště u ZŠ Jungmannova v Litovli a kolem 

litovelských rybníků, výjimku z OZV č. 3/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, čl. 3 – omezující opatření (3). Současně rada města souhlasí s užitím znaku města na diplomy 

účastníků akce a na pamětní listy absolventů ZŠ Jungmannova „rozloučení s deváťáky“. 
 

2418/73 nepřijímá nabídku pana M. F. na pronájem prostoru sloužícího podnikání v ul. Poděbradova v Litovli, ve 

kterém chtěl provozovat fitness centrum. 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města Litovel: 
 

2370/73 schválit kupní smlouvu na prodej části pozemku par.č. 56/57 – ve zveřejněném záměru prodat pozemek 

města ze dne 23. 1. 2018, označeným jako díl „a“ orná půda o výměře 6 282 m
2
 v k.ú. Víska u Litovel za 

cenu 500 Kč/m
2
 firmě Kvarta a.s., Litovel, Víska za níže uvedených podmínek: 

- o vydání stavebního povolení firma požádá nejpozději do 12 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 30 zaměstnanců, tento závazek 

musí dodržet minimálně po dobu 24 měsíců 

- pro případ, že nedostojí svým závazkům, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 700.000 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 Kvarta a. s., bude ho ML sankcionovat smluvní 

pokutou ve výši 500.000 Kč. 
 

2371/73 schválit kupní smlouvu na prodej části pozemku par.č. 56/57 – ve zveřejněném záměru prodat pozemek 

města ze dne 23. 1. 2018, označeným jako díl „b“ orná půda o výměře 2 194 m
2
 v k.ú. Víska u Litovle za 

cenu 500 Kč/m
2
 firmě HOPAX s.r.o., Nádražní 106, 784 01 Červenka za účelem nového uspořádání 

pozemků. Starostu města pověřit k podepsání kupní smlouvy dle výše uvedeného ujednání. 
 

2372/73 schválit kupní smlouvu na prodej dle GP č. 2722-6/2018 nově vytvořeného pozemku parc.č. 856/112, lesní 

pozemek, o výměře 3 112 m
2
, v k.ú. Litovel za cenu 400 Kč/m

2
 firmě Litovelská lesní s.r.o., Pavlínka 18, 

784 01 Litovel, za níže uvedených podmínek: 

- do 24 měsíců od uzavření smlouvy: 

a) pozemek oplotí, a to do výšky min. 1,80 m, část oplocení směrem k ČOV bude zhotovena z pevného 

neprůhledného materiálu – a to do výšky 2 m 

b) prostor vjezdu do areálu v délce 30 délkových metrů zpevní, čímž bude vytvořena čistící zóna 

- schválit dohodu o převzetí a zajištění závazků souvisejících s prodejem pozemku k podnikatelské činnosti 

– výše zajištění závazku je 100.000 Kč. 

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

2373/73 schválit předloženou kupní smlouvu na prodej pozemku par.č. 208/1 orná půda o výměře 10 063 m
2
 v k.ú. 

Nasobůrky za cenu 500 Kč/m
2
 firmě TORUN CZEH s.r.o., Třídvorská 108, 784 01 Červenka, za podmínek 

schválených usnesením ZML č. 4.3/26 

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

 

 

 

 
 



2392/73 vzít na vědomí důvodovou zprávu a: 

- schválit uzavření dohody o narovnání 

- schválit souhlasné prohlášení smluvních stran – města Litovle a paní V. M. 

- uhradit veškeré náklady spojené se zápisem výlučného vlastnictví ML do katastru nemovitostí. 

Starostu města pověřit k podepsání dohody o narovnání a souhlasného prohlášení smluvních stran. 
 

2396/73 schválit rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 
 

2397/73 zařadit částku ve výši 150.000 Kč do rozpočtových změn (z 200.000 Kč na 350.000 Kč) pro 

Římskokatolickou farnost Litovel na opravu varhan v kostele sv. Marka v roce 2018. Zároveň doporučuje 

zastupitelstvu města, aby pro rok 2019 nebyl schválen žádný finanční příspěvek. 
 

2398/73 schválit podání žádosti do vyhlášeného programu Olomouckým krajem na podporu výstavby a rekonstrukcí 

sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 týkající se projektu „Tenisový areál, Litovel – 

Komárov“ 

- zavázat se ke spolufinancování projektu „Tenisový areál, Litovel – Komárov“ 

- schválit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy; finanční prostředky - 50% podíl města k dotačním 

prostředkům – budou čerpány pouze za předpokladu po obdržení dotace. 
 

2401/73 projednat a schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům O. a M. L. z Litovle, ve výši 

200.000 Kč, dle titulu č. 1 – oprava fasády, zateplení a oplechování, úrok 1%, splatnost 5 let. Dále 

doporučuje zastupitelstvu města na svém příštím zasedání projednat a schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu 

rozvoje bydlení paní Mgr. V. K. z Litovle, ve výši 195.000 Kč, dle titulu č. 4 – výměna oken a vchodových 

dveří, úrok 1%, splatnost 5 let, a to pod podmínkou, že spolumajitel předmětné nemovitosti se připojí k 

podané žádosti a každý z nich poskytnutí zápůjčky zajistí bianko směnkou. 
 

2402/73 schválit Směrnici pro výdej, příjem a nošení zbraní a střeliva. 
 

2411/73 schválit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy. 
 

2417/73 schválit opravu části fasády a dvora tělocvičny SOŠ v Litovli dle uvedené nabídky a ukládá finančnímu 

odboru zařadit uvedenou částku 135.400 Kč do rozpočtových změn. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       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.     


