
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 36. schůze Rady města Litovel, konané dne 19. května 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1041/36 zveřejnění odprodeje pozemku parc.č. 603/2 trvalý travní porost, o výměře 52 m2, v k.ú. Savín, za účelem 
narovnání majetkoprávních vztahů se sousedními pozemky. Cena pozemku je 150 Kč/m2. 

 

1042/36 zveřejnění odprodeje pozemku parc.č. 363 ostatní komunikace, o výměře 70 m2, v k.ú. Myslechovice, za účelem 

rozšíření vlastních pozemků. Cena pozemku je 150 Kč/m2. 
 

1043/36 zveřejnit ke směně pozemek města Litovel parc.č. 206/51 orná půda, o výměře 1793 m2, s pozemky 
Metropolitním kapituly u svatého Václava v Olomouci parc.č. 175/24, o výměře 612 m2, parc.č. 175/14 o 

výměře 317 m2, parc.č. 175/11 o výměře 25 m2, vše orná půda v k.ú. Haňovice. Současně rada města doporučuje 

zastupitelstvu města schválit tuto směnu pozemků. Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem. 
Vedlejší náklady související se směnou pozemků zajistí navrhovatel směny. 

 

1045/36 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci lokálního biocentra ÚSES – I. etapa mezi městem Litovel a společností LT 

EkoLesServis s.r.o. se sídlem Příkazy, v předloženém znění. 
 

1046/36 na doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek uzavření Smlouvy o dílo na stavební akci 

„Litovel, stavební úpravy mostu přes Nečíz na MK v ul. Komenského“ mezi městem Litovel a firmou STAVBY 

A STATIKA spol. s r.o., Třinec, v předloženém znění. 
 

1047/36 uzavření Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru projektanta na akci „Litovel, stavební úpravy místní 

komunikace Javoříčská“ mezi městem Litovel a Ing. Petrem Doleželem, Olomouc, v předloženém znění. 
 

1048/36 na doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce 
„Litovel, stavební úpravy místní komunikace Javoříčská“ mezi městem Litovel a M – SILNICE a.s., Pardubice, 

v předloženém znění. 
 

1049//36 na základě doporučení hodnotící komise uzavření Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace opěrných stěn a lávky 

přes Radniční Moravu v Litovli “, mezi městem Litovel a vybraným uchazečem IDS – Inženýrské a dopravní 
stavby Olomouc a.s., v předloženém znění. Uzavření smlouvy proběhne až po schválení příslušné rozpočtové 

změny. 
 

1050/36 na základě doporučení hodnotící komise uzavření Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s čištěním a 
monitoringem dešťové kanalizace v místní části Myslechovice mezi městem Litovel a společností Envirox 

s.r.o., Praha 4 – Újezd, v předloženém znění. 
 

1052/36 Technickým službám Litovel předložený odpisový plán nově pořízeného zařízení – Lokátor vLocPro2 pro 
vyhledání kabelových poruch. 

 

1055/36 uzavření Dohody o uznání a splácení dluhu mezi městem Litovel a Ing. L. V., v předloženém znění. 
 

1056/36 rozpočtové změny 17/2016/RM až 25/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

 

Rada města:  
 

1040/36 pověřuje právničku města a tajemníka MěÚ jednat s panem J. L. z Ročova ve věci odkoupení jeho podílu na 

pozemcích parc.č. 1677/2, 1537/2, 1537/23, 1537/24, 1551/1 a 1551/2, vše v k.ú. Litovel. 
 

1044/36 upravuje své usnesení č. 976/33/1, a to tak, že schvaluje zveřejnění záměru pachtu pozemků parc.č. 185/1 orná 
půda, o výměře 682 m2 a pozemku parc.č. 185/2 orná půda, o výměře 838 m2, oba pozemky v k.ú. Nasobůrky, 

k zemědělskému využití, k pěstování různých zemědělských plodin, k produkci okrasných a lesních dřevin (v 

souladu s regulativy územního plánu). Minimální cena pachtovného bude dle účelu využití (0,54 Kč/m2/rok – 

zemědělské využití, pole; nebo 2 Kč/m2/rok, v případě využití na zahrádku). 
 

1053/36 vyslovuje souhlas s budoucí darovací smlouvou mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel, na 

jejímž základě daruje město Litovel 5 ks notebooků (inventárními čísla DDHM00115600-604). 

 



1054/36 uděluje výjimku z OZV č. 1/2016  o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3 – 

omezující opatření – výjimka z čl. 1 dle čl. (3) pro akci Školní slavnost, kterou pořádá Rodičovský spolek při 

ZŠ Vítězná Litovel a koná se dne 24. 6. 2016 na venkovním prostranství areálu Sokolovny v Litovli. 
 

1057/36 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 16. 5. 2016, schvaluje předložené návrhy  

  a pronájmy, včetně následného uzavření smluv o nájmu bytu a kauci na byt. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

1051/36 poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení pro Společenství vlastníků jednotek v domě Litovel, Poděbradova 

747/10, PSČ 784 01, ve výši 180.000 Kč, dle titulu č. 5 - oprava střechy, s úrokem 2 % a splatností 5 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          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.     


