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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 79. schůze Rady města Litovel, konané dne 1. července 2022 

 

Číslo: RM/2653/79/2022 

Rada města Litovel 

a) neschvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1., zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů, adresný záměr zveřejnění pronájmu ubytovacích prostor v objektu č. p. 763/1a v Litovli, 

na nám. Přemysla Otakara, situované na pozemku parc.č.st. 209 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Litovel. 

b) schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1., zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů, záměr zveřejnění pronájmu ubytovacích prostor v objektu č. p. 763/1a v Litovli, na nám. 

Přemysla Otakara, situované na pozemku parc.č.st. 209 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Litovel.

 

Číslo: RM/2654/79/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, 

tj. GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., 

sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, DIČ: CZ27935311 zastoupený Ing. Martinem 

Spurným, vedoucím připojování PZ a Jiřím Farnym, senior specialistou připojování PZ a povinným, tj. městem 

Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 425/3; 1577/16 v k.ú. Litovel, obec Litovel, 

pro stavbu zařízení distribuční soustavy č. 8800086466_2/BVB/P, za cenu stanovenou znaleckým posudkem vč. 

DPH.

 

Číslo: RM/2655/79/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje výběr dodavatele KARETA s.r.o. na zajištění stavebních prací na akce: „Prodloužení a oprava 

chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732“ a „Myslechovice - úprava autobusové zastávky - výběr 

dodavatele, uzavření Smlouvy o dílo“. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby A: „Prodloužení a oprava chodníku v Myslechovicích 

podél silnice III/3732“ a B: „Myslechovice - úprava autobusové zastávky“. Smlouva o dílo bude uzavřena mezi 

městem Litovel a společností Kareta s.r.o., v předloženém znění.

 

 

 

              Viktor Kohout v. r.                       Mgr. Lubomír Broza v. r.                           

                  starosta města                           místostarosta města 
 


