
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 21. schůze Rady města Litovel, konané dne 8. října 2015 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

642/21 uzavření Pachtovní smlouvy s pachtýřem V. K. na pacht části pozemku parc.č. 1505/18 orná půda, o výměře 14 
000 m2, z celkové výměry pozemku, tj. z 14 824 m2, v k.ú. Litovel, v souladu s ustanovením NOZ č. 89/2012 Sb., 

k zemědělské činnosti, za cenu pachtovného 3.929 Kč/rok, tj. 0,2807 Kč/m2/rok. Pachtovní smlouva se uzavírá na 

dobu určitou od 8. 10. 2015 do 31. 10. 2017. 
 

646/21 uzavření Pachtovní smlouvy k části pozemku parc.č. 849/3, díl č. 6, o výměře 475 m2, k.ú. Litovel, lokalita 

Pavlínka, na dobu neurčitou, pachtovné bude činit 2 Kč/m2/rok, mezi městem Litovel a paní V. V. z Litovel, 

v předloženém znění. 
 

647/21 zveřejnění pronájmu částí pozemků parc.č. 403/1 ost. plocha/ost. komunikace, z celkové výměry pozemku 578 

m2, se zveřejňuje 12 m2 a z části pozemku parc.č. 340 ost. plocha/ost. komunikace, z celkové výměry pozemku  

5 116 m2 se zveřejňuje 9 m2, na dobu neurčitou, za cenu nájemného 20 Kč/m2/rok. Účel nájmu: rozšíření zázemí  
k RD č.p. 126 v Myslechovicích. Na obou částech parcel je umístěna stavba, zděná zídka + vstupní vrata do 

objektu č.p. 126. 
 

648/21 Přílohu č. 2 k Pachtovní smlouvě SML/14/440, uzavřenou dne 31. 10. 2014 mezi městem Litovel a ZP Červenka. 

Příloha č. 2 zohlednila navýšení pachtovného za pronájem městských pozemků o částku 7.612 Kč/rok na základě 
rozhodnutí představenstva společnosti z důvodu navýšení daně z nemovitých věcí a zvýšení sazby u bonity  

z pronajímaných pozemků. Celkové roční pachtovné po navýšení bude činit 25.023 Kč. 
 

649/21 uzavření předložené Pachtovní smlouvu mezi městem Litovel a Loštickou lesní, s.r.o., se sídlem v Lošticích, dle 
které dává do pachtu část pozemku parc.č. 856/42 lesní pozemek a výměře 950 m2 a pozemek parc.č. 856/5 lesní 

pozemek, o výměře 4 495 m2, oba v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka, za účelem provozování pěstební činnosti 

v rámci lesní školky, a to na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, za smluvní roční pachtovné ve výši 
32.670 Kč. 

 

650/21 poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění Chudobínského Bobříka odvahy, který se bude konat 

31. 10. 2015. Současně rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel  
a občanským sdružením Přátelé Chudobína, v předloženém znění. 

 

651/21 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ 

Distribuce, a.s., jako oprávněnou, pro umístění a provozování kabelu NNk a NNv, zbudovaného v rámci stavby  

č. IP-12-8003986/BVB/2,  s názvem „Litovel, Palackého – úprava NNk, NNv“ uložené v pozemcích 1603/4, 1600, 
172/1, 178/1, 1603/1 1603/2, 1568/1, 1599/1, 1502/1, vše ostatní plocha/komunikace a parc.č. st. 521 zastavěná 

plocha a nádvoří, vše v k.ú. Litovel, v délce cca 540 m, přičemž v rámci stavby bude vybudováno 5 přípojkových 

skříní v pilířích a jeden nový sloup. Výše náhrady za zřízení věcného břemene odpovídá sazebníku schválenému 
na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 200 Kč/bm, celkem minimálně 5.000 Kč a 2.000 Kč za každý započatý 

m2 zabraný stavebním tělesem (pilířem, sloupem atd.). K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné 

výši. 
 

652/21 uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci související 

s připravovanou akcí „Stavební úpravy objektů čp. 776 a 777“ (zateplení fasády, rekonstrukce chodníku a uložení 

dešťové kanalizace vyústěnou do VVT Radniční Morava) mezi městem Litovel a Povodím Moravy, s.p., Brno, 

v předloženém znění. 
 

653/21 doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro stavební 

akci „Rozvadovice – prodloužení řadu T3.1“ mezi městem Litovel a zhotovitelem LB 2000 s.r.o., Olomouc,  

v předloženém znění. 
 

654/21 doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro stavební 

akci „Nasobůrky – prodloužení stoky N-1-1“ mezi městem Litovel a zhotovitelem LB 2000 s.r.o., Olomouc, 

v předloženém znění. 
 

655/21 doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro stavební 

akci „Litovel, Tři Dvory – úpravy povrchů komunikací a Litovel, Savín – oprava točny autobusů“ se 

zhotovitelem: KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál. 

 

656/21 uzavření předložené Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a firmou REAL – GRANT, s.r.o. Uherské Hradiště - 

Rybárny. Předmětem smlouvy je naplnění záměru objednatele, získat finanční dotaci z Programu rozvoje venkova 

ČR 2014-2020 na opravu lesní cesty za lesní školkou v Litovli. 



 

657/21 uzavření Smlouvy o dílo na akci „Městský klub Litovel – výměna oken v ul. Husova“ mezi městem Litovel  

a firmou ROFIS s.r.o., Kysucké Nové Město, v předloženém znění. 
 

658/21 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci „Litovel – přechody pro pěší na ul. Dukelská“ mezi městem 

Litovel a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, v předloženém znění. 
 

659/21 uzavření Příkazní smlouvy pro administraci soutěže VZ „Stavební úpravy objektů č.p. 776 a č.p. 777 v Litovli“  

mezi městem Litovel a společností Osigeno s.r.o., Vikýřovice, v předloženém znění. 
 

660/21 doporučení komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky „Masarykova 666, Litovel – oprava a zateplení 

fasády“ a současně schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a firmou REDAL AKTIV s.r.o., 

Napajedla, v předloženém znění. 
 

661/21 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami č. P10/2015/RM dle důvodové zprávy. 
  

663/21 uzavření předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provádění úklidových prací mezi městem Litovel a panem M. 

S., majitel úklidové služby, Uničov, kterým se měsíční platba za úklid budov MěÚ Litovel, nám. Př. Otakara 778 
a 779 upravuje na 32.750 Kč bez DPH, a to s účinností od 1. 1. 2016. 

664/21 1. s předloženým návrhem likvidace nevyužitelného materiálu a uskladnění využitelného materiálu, který je  

   uložen na pozemku jiného vlastníka a použití nezbytných finančních prostředků s tím související. 
2. s prodejem cca 150 – 200 m2 velkých žulových kostek panu J. N.  z Otaslavic za částku 1.500 Kč/t. 

3. s prodejem 130 m2 velkých žulových kostek panu V. F. z Litovle za částku 1.500 Kč/t. 

 4. s prodejem nevyužitelných starých pískovcových bloků firmě INVEST –Sloupský s.r.o., Drahanovice, za 

částku 15.000 Kč. 
 

665/21 na doporučení Komise pro dopravu zřízení 1 vyhrazeného parkovacího místa pro invalidy na parkovišti v ul. 

Gemerská u č.p. 496, zřízení 1 vyhrazeného parkovacího místa pro invalidy na parkovišti v prostoru u „Slunce“ 

na sídlišti Novosady a zřízení 1 vyhrazeného parkovacího místa pro invalidy na parkovišti  v ul. Novosady u č.p. 
555. 

 

666/21 na doporučení Komise pro dopravu osazení panoramatického zrcadla v Nasobůrkách, v prostorách křižovatky 

silnice III/3733 a tzv. „Kozí uličky“. 
 

669/21 předložený návrh Kroniky města Litovle za rok 2014. 

 

Rada města: 
 

668/21 stanoví a ukládá, že přípravu a realizaci investičních akcí (včetně znění smluv) zajistí vedoucí odboru vždy ve 

spolupráci s asistentem starosty pro investice a výstavbu a Komisí pro investice a výstavbu. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

643/21 vyslovit souhlas s bezúplatným převodem pozemku, parc.č. 1815 o výměře 2 436 m2, v k.ú. Litovel, zapsaným na 

LV č. 60000, z vlastnictví ČR, k němuž přísluší právo hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, do vlastnictví města Litovel. 
 

644/21 schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 214/7 orná půda o výměře 141 m2, v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec 

Litovel, na kterém byla vybudována autobusová zastávka, z vlastnictví ČR – SPÚ do vlastnictví města Litovel. 

Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

645/21 schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 275/11 ostatní plocha/silnice o výměře 24 m2, vzniklého oddělením  

z parc.č. 275/1 orná půda na základě GP č. 203-3.2/2014 a pozemku parc.č. 68/20 ostatní plocha/silnice o výměře 

224 m2, vzniklého oddělením z parc.č. 68/14 orná půda na základě GP č. 203-3.4/2014, vše v k.ú. Rozvadovice, 
obec Litovel, na kterých byly vybudovány z obou stran komunikace autobusové zálivy, z vlastnictví ČR – SPÚ do 

vlastnictví města Litovel. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

662/21 projednat a schválit uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a ČR – Hasičským záchranným sborem 

Olomouckého kraje. Předmětem daru je vysokotlaký kompresor pro plnění tlakových lahví vzduchových 

dýchacích přístrojů, typ MCH16/ET Compact EVO, v hodnotě 250.000 Kč. 
 

667/21 návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Litovel, v předloženém znění. 

 

 
          Ing. Zdeněk Potužák                      Viktor Kohout, v. r.              

              starosta města                                                        místostarosta města 

 
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze jejich iniciálami. 

     


