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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 77. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. června 2018 

 

Číslo: RM/2502/77/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání komise prevence kriminality a Besip ze dne 

21. 5. 2018.

 

Číslo: RM/2503/77/2018 

Rada města Litovel přijímá toto stanovisko: „podané stížnosti spočívající v povinnosti poskytovat 

peněžité náhrady nelze vyhovět“.

 

Číslo: RM/2504/77/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovle vyhovět žádosti Vodohospodářské 

společnosti Čerlinka, s.r.o. ve věci výkupu pozemku parc.č. 944 o výměře 3 745 m2 za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem, a to tímto postupem: 

1. revokovat usnesení ZML č.13a)/21, které zní: 

schvaluje výkup pozemku parc.č. 944 o výměře 3 745 m
2
, trvalý travní porost, k.ú. Červenka od 

vlastníka Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. za cenu 67.633 Kč. 

 

2. schválit předloženou kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 944 o výměře 3 745 m2, trvalý travní 

porost, k.ú. Červenka od vlastníka Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 80.710 Kč plus DPH a za zřízení věcného břemene inženýrské sítě 

vodovodu Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. uhradí novému vlastníkovi – městu Litovel cenu 

odpovídající 150 Kč za 1 délkový m, minimálně 3.000 Kč plus DPH. 

 

3. starostu města pověřit k podepsání kupní smlouvy.

 

Číslo: RM/2505/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním předloženého záměru na prodej vodovodů v místních 

částech Unčovice, Myslechovice, Rozvadovice, Nasobůrky a Tři Dvory u Litovle za zůstatkovou cenu 

ve výši 5,618.706 Kč.

 

Číslo: RM/2506/77/2018 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel zveřejnit záměr k odprodeji pozemku 

parc.č. 1009 orná půda, v k.ú. Litovel.
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Číslo: RM/2507/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v Litovli, místní část Chudobín 

č.p. 31 na dobu neurčitou a s uzavřením Smlouvy o nájmu č. LIT11617/2018 s panem D. P., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2508/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s požadovanými změnami nájemních vztahů k bytům č. 4/301-9 

a č. 9/410-15 na adrese Severní č. 734/3, Litovel.

 

Číslo: RM/2509/77/2018 

Rada města Litovel uděluje souhlas k pronájmu pozemku, parc.č. 479/2, v k.ú. Litovel, o výměře 

27 800 m
2
, který má v nájmu TJ Tatran, Vodní sporty (SML/00171), dle čl. VI., smlouvy, bod 8., pro 

firmu Korg Hold, s.r.o., v zastoupení J. J., za účelem uspořádání sportovního závodu HEART RACE 

v Litovli, dne 18. 8. 2018, v době od 7.00 - 18.00 hod. Parkování aut v počtu cca 500 bude na pozemku, 

parc.č. 1551/1, jehož vlastníkem je město Litovel. Rada města uděluje souhlas k pronájmu za nájemné 

ve výši 5.000 Kč.

 

Číslo: RM/2510/77/2018 

Rada města Litovel schvaluje předložený Dodatek č. 1, který je součástí Nájemní smlouvy, uzavřené 

dne 3. 10. 2011, mezi městem Litovel a firmou MAD PAPÍR, a.s., Na Sezníku 569/4, Olomouc. 

Dodatek č. 1. řeší změnu názvu firmy na MAD RECYKLING Česká republika, a.s., Průmyslová ul. 

729/3, Olomouc, a účel rozšíření podnikatelské činnosti o výkup fólií a prodej plynových bomb, které 

budou umístěny v klecích, poskytnutých jejich dodavatelem. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy ze dne 

3. 10. 2011 zůstávají beze změn. Součástí Dodatku č. 1 bude vyjádření odborného technika k rozšíření 

provozu o požadovanou činnost z hlediska bezpečnosti - doloží žadatel před uzavřením Dodatku č. 1 

ke stávající NS.

 

Číslo: RM/2511/77/2018 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1, uzavřený mezi městem Litovel a firmou DRAKON dům 

reklamy s.r.o., Havlíčkova 16, Plzeň, na základě společného prohlášení firmy STAVMAT 

STAVEBNINY a.s. Praha, který je součástí Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 6. 6. 2016, uzavřené 

mezi městem Litovel a Litovelskou stavební, spol. s.r.o., (t.č. v likvidaci), na pronájem části pozemku, 

parc.č. 725/12, v k.ú. Litovel, lokalita Uničovské předměstí, za účelem umístění přenosného reklamního 

poutače, který slouží k propagaci firmy.

 

Číslo: RM/2512/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na nákup drobných cen pro soutěžící 

na sportovním odpoledni v Březové, dne 1. července 2018. 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Českým 

červeným křížem v Březové, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.
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Číslo: RM/2513/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na vydání knihy pošťáckých povídek 

v hanáckém nářečí. 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a L. M., 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2514/77/2018 

Rada města Litovel nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na vydání knihy o pochodech 

válečných zajatců na sklonku války. Důvodem pro neposkytnutí příspěvku je omezený rozpočet města 

a velký počet podobných žádostí.

 

Číslo: RM/2515/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění 8. ročníku 

turnaje v nohejbale dne 7. 7. 2018 v Unčovicích. 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a T. R. 

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

 

Číslo: RM/2516/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na podporu účasti PS Palora 

v celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů. 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a GJO 

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

 

Číslo: RM/2517/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na vydání knihy o dějinách 

Sokola v našem městě. 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a T.J. Sokol 

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

 

Číslo: RM/2518/77/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o budoucí o nájemní smlouvě mezi oprávněným, tj. GasNet, 

s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená na základě plné moci 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a městem Litovel, jako vlastníkem 

pozemků parc.č. 330/3, parc.č. 1577/1, parc.č. 1577/13, parc.č. 1577/28, parc.č. 1577/29, parc.č. 1584/3, 

parc.č. 1802, parc.č. 1850, parc.č. 1856, zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Litovel, obec Litovel, 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, provést stavbu plynárenského zařízení „REKO MS Litovel – 

Sušilova + 3, číslo stavby: 7700101382“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 

bodů. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 

24. 2. 2011 ve výši 200 Kč/m délky, min. 5.000 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH 
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v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2519/77/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smluv s bankovními ústavy dle důvodové zprávy. 

Rada města Litovel ukládá starostovi města podepsat smluvní dokumentaci, umožňující využití 

bankovních produktů dle schválených smluv.

 

Číslo: RM/2520/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením smlouvy o převodu veřejné části kanalizační přípojky, která 

byla vybudována pro rodinný dům, v k.ú. Tři Dvory a je umístěna na pozemku města Litovle parc.č. 87 

ostatní plocha - ostatní komunikace, v k.ú. Tři Dvory.

 

Číslo: RM/2521/77/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit uzavření smlouvy 

o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemků parc.č. 290/2 ost. pl. o výměře 

cca 157 m
2
 a parc. č. 292/1 ost. pl. o výměře cca 197 m

2
, vše v k.ú. Rozvadovice, týkající se 

připravované akce: „Litovel, Rozvadovice, odstavné plochy u kostela, výstavba chodníku“ mezi městem 

Litovel a Olomouckým krajem.

 

Číslo: RM/2522/77/2018 

Rada města Litovel schvaluje darovací smlouvu v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Olomouckým krajem dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění.

 

Číslo: RM/2523/77/2018 

Rada města Litovel schvaluje dodatek smlouvy č. 1 „Regenerace panelových sídlišť Uničovského 

předměstí v Litovli - III. etapa K. Sedláka“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2524/77/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí informace o plnění rozpočtu města za období leden až květen 

2018.

 

Číslo: RM/2525/77/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o stavu finančních prostředků na 

bankovních účtech města Litovel k 31. 5. 2018.
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Číslo: RM/2526/77/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o převodu finančních prostředků určených 

na činnost odborného lesního hospodáře.

 

Číslo: RM/2527/77/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtové změny dle důvodové 

zprávy.

 

Číslo: RM/2528/77/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtové změny 20/2018/RM až 22/2018/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2529/77/2018 

Rada města Litovel schvaluje nabídku společnosti STRABAG a.s. na realizaci úpravy sportovního 

hřiště v Březové. Smlouva o dílo bude předložena na další schůzi Rady města Litovel po schválení 

rozpočtové změny Zastupitelstvem města Litovel.

 

Číslo: RM/2530/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s nabídkou na rekonstrukci chodníku v části ul. Sušilova v Litovli, kterou 

předložila společnost SUEZ Technický servis s.r.o. Šumperk. 

 

Číslo: RM/2531/77/2018 

Rada města Litovel uděluje výjimku z OZV 4/2016, kterou se mění OZV 12/2012, o veřejném 

pořádku (článek 1), dle článku 6, odst. 1., z místa používání zábavné pyrotechniky, dle článku 4, 

pořadateli, TJ Sokol Tři Dvory, pro akci „Velký letní karneval“, který se bude konat v prostorách hřiště 

ve Třech Dvorech dne 7. 7. 2018, v době od 20.00 - 02.00 hod. Ohňostroj bude odpálen odbornou 

firmou Pyro & Art s.r.o. za účasti dozoru SDH Tři Dvory.

 

Číslo: RM/2532/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí se zajištěním stavebních prací související s úpravou nezpevněných 

městských pozemků na zpevněné přístupové a parkovací plochy u bytového domu v ul. Kysucké 

č.p. 424/9 a 423/11 v Litovli.

 

Číslo: RM/2533/77/2018 

Rada města Litovel nemá námitek k navrhovanému postupu odboru MHaSI směřující k obnově 

kulturní památky, která je v majetku města Litovle – Sloup Nejsvětější Trojice, Litovel, Staroměstské 

náměstí, na parc.č. 471, v k.ú. Litovel.
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Číslo: RM/2534/77/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci Rodičovského sdružení při ZŠ Vítězná Litovel o konání 

Školní slavnosti ZŠ Vítězná Litovel, v pátek, dne 22. června 2018, v dopoledních hodinách, na náměstí 

Přemysla Otakara v Litovli. Současně rada města uděluje výjimku z OZV 1/2016 o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství z čl. 3. omezující opatření (3), při konání této akce ve 

venkovním areálu Sokolovny v Litovli, pořadateli akce, tj. Rodičovskému spolku při ZŠ Vítězná. Akce 

se bude konat ve spolupráci s Městskou policií.

 

Číslo: RM/2535/77/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí na základě Směrnice 4/2017/RML „Pravidla pro vyřazování 

a likvidaci movitého majetku města Litovel a jeho PO“ platné od 1. 7. 2017, zprávu LIK o vyřazení 

a likvidaci majetku za 1. pololetí 2018.

 

Číslo: RM/2536/77/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel vydat obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litovel.

 

Číslo: RM/2537/77/2018 

Rada města Litovel přijímá toto stanovisko: S ohledem na vysokou dopravní frekvenci na silnici 

č. 635 II. třídy v úseku mezi závodem Alibona a.s. Litovel a kruhovým objezdem k průmyslové zóně 

upřednostňuje ochranu zdraví před možností parkování několika osobních automobilů, a proto trvá na 

pokračování přípravy stavby „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty“ dle projektové dokumentace pro 

vydání ÚR.

 

Číslo: RM/2538/77/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel přijmout rozpočtovou změnu ve prospěch 

dotace na podporu výroby dokumentárního filmu o G. Frištenském.

 

Číslo: RM/2539/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s navrženými odměnami pro ředitele školských organizací.

 

Číslo: RM/2540/77/2018 

Rada města Litovel pověřuje p. místostarostu, aby sdělil výši odměny ředitelkám školských zařízení, 

a současně zajistil předání podkladů mzdovým účetním, aby navržené odměny byly vyplaceny spolu 

s platem za měsíc červenec.
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Číslo: RM/2541/77/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtovou změnu ve prospěch úprav dvoru DDM v Komenského ulici 

přesunem mezi položkami rozpočtu OŠKS.

 

Číslo: RM/2542/77/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 29. 5. 2018.

 

Číslo: RM/2543/77/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 11. 6. 2018.

 

Číslo: RM/2544/77/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtovou změnu 23/2018/RM dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: RM/2545/77/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel 

a) schválit finanční podporu účasti družstva mužů v extralize házené. 
 

b) schválit znění a uzavření smlouvy mezi městem Litovel a Tatranem Litovel o finanční podpoře účasti 

družstva mužů v extralize házené. 
 

c) schválit rozpočtovou změnu související s touto dotací.

 

Číslo: RM/2546/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím úhrady nákladů na provoz mobilních Toi Toi v měsíci 

červenci a srpnu 2018 v celkové výši 5.500 Kč. Uvedené WC bude sloužit i pro širokou veřejnost 

návštěvníků přírodního koupaliště v těchto měsících.

 

Číslo: RM/2547/77/2018 

Rada města Litovel schvaluje návrhy bytové komise ze dne 12. 6. 2018.

 

Číslo: RM/2548/77/2018 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 23.562 Kč od nadace Women 

for women pro ZŠ Vítězná Litovel.

 

 
 

    Ing. Zdeněk Potužák           Viktor Kohout 

                                  starosta města                    místostarosta města 

  


