
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 39. schůze Rady města Litovel, konané dne 11. srpna 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1147/39 zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc.č. 274/2 orná půda, o výměře 898 m2 v k.ú. Unčovice na stavbu 

rodinného domu. Podmínky: Cena pozemku je 400 Kč/m2. Před podpisem kupní smlouvy složení jistiny 
100.000 Kč, jež bude vlastníkům pozemku vrácena po kolaudaci domu. Kolaudace musí proběhnout do 36 

měsíců od podpisu smlouvy. Napojení na inženýrské sítě si zajistí budoucí vlastník pozemku vlastním nákladem 

po dohodě s jejich správci. Zpevnění příjezdové komunikace si zajistí budoucí vlastník pozemku na vlastní 
náklady. Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej tohoto pozemku. 

 

1149/39 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na zajištění činnosti pěveckého souboru při Husově sboru v Litovli v roce 

2016. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a panem V. G. 
z Litovle, v předloženém znění. 

 

1150/39 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění mysliveckého a dětského dne v Chořelicích dne 9. 7. 

2016 a pořízení cen pro děti. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem 
Litovel a Mysliveckým spolkem Unčovice, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí 

tohoto daru. 
 

1151/39 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění mysliveckého a dětského dne v Rozvadovicích dne 

27. 8. 2016 a pořízení cen pro děti. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi 
městem Litovel a Mysliveckým spolkem Unčovice, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se 

poskytnutí tohoto daru. 
 

1152/39 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění branného dětského dne v Rozvadovicích dne 10. 9. 
2016 a pořízení cen pro děti. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem 

Litovel a SDH Rozvadovice, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1153/39 poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na sportovní činnost dcery V. V. v roce 2016. Současně rada města schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a panem P. V. z Myslechovic, v předloženém znění a 

rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1154/39 uzavření Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci „Poliklinika Litovel, stavební úpravy, zateplení 
obvodového pláště a střechy“, mezi městem Litovel a projektantem Ing. R. P., v předloženém znění. 

 

1155/39 na doporučení hodnotící komise výběr zpracovatele projektové dokumentace na záměr „Opravy na Radniční 

Moravě – ulice Husova“ a současně schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností 

Designtec s.r.o. Náklo, v předloženém znění. 
 

1157/39 na doporučení hodnotící komise uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Litovel – výstavba urnové zdi na 

městském hřbitově“ mezi městem Litovel a P. H. z Červenky, v předloženém znění. 
 

1158/39 uzavření dvou Smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavíraná mezi oprávněným, tj. městem Litovel, 
a Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací jako 

povinným z věcného břemene – služebnosti, na uložení kanalizačního potrubí na pozemcích, jejichž parcelní 

čísla a katastrální území jsou uvedena v jednotlivých předložených smlouvách. 
 

1159/39 na doporučení hodnotící komise uzavření Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s čištěním a 

monitoringem dešťové kanalizace v místní části Unčovice mezi městem Litovel a společností Envirox s.r.o. 

Praha 4 - Újezd, pobočka Bystřice nad Pernštejnem, v předloženém znění. 
 

1160/39 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Skleníky Haňovice II – přípojka VN kabelu“ mezi městem Litovel a 

Zemědělským družstvem Haňovice, v předloženém znění. Na části  pozemků  města Litovel, parc.č. 213 

zahrada, parc.č. 223/134 orná půda, parc.č. 339/3 trvalý travní porost a parc.č. 339/1 ostatní plocha/ostatní 

komunikace, vše v k.ú. Chudobín, bude uložena přípojka VN kabelu pro stavbu skleníků. 
 



1161/39 cenovou nabídku a následné uzavření Smlouvy o dílo na pokračování projekční přípravy (geodetické doměření, 

DUR a IČ k DUR) pro akci „Cyklostezka Tři Dvory“ mezi městem Litovel a firmou ATELIS – ateliér liniových 

staveb Olomouc, v předloženém znění. 
 

1162/39 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na projekční práce – vyhotovení dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí stavby „Cyklistická stezka Uničov – Litovel, k.ú. Litovel (podél silnice II/449)“ a Dodatku č. 1 

smlouvy o dílo na projekční práce – vyhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby 

„Cyklistická stezka Červenka – Litovel (Hrázka), k.ú. Litovel (od ul. Červenská  po hranici katastrálního území 
Litovle)“ mezi městem Litovel a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, sdružení Olomouc, 

v předloženém znění. 
 

1163/39 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Litovel, stavební úpravy místní komunikace Javoříčská“ mezi 
městem Litovel a firmou M – SILNICE a.s. Pardubice, v předloženém znění. 

 

1164/39 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě dílo na realizaci akce „Litovel, stavební úpravy mostu přes Nečíz na MK 

v ul. Komenského“ mezi městem Litovel a firmou STAVBY A STATIKA s.r.o., Třinec, v předloženém znění. 
 

1165/39 uzavření a Dodatku č. 1 ke smlouvě dílo „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli – 

Gemerská“ mezi městem Litovel a firmou M-SILNICE a.s., Pardubice, v předloženém znění a pověřuje vedení 

města jednat s vedením firmy o snížení poplatku za skládkování. 
 

1167/39 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavíraná mezi oprávněným, tj. Českou 
telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov, zastoupená společností 

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386 760 01 Zlín a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 57/2 – ostatní 

plocha v k.ú. Chudobín, obec Litovel, zbudovat stavbu pod označením „71010-008435, VPI Chudobín, 
technicko - společenský objekt“. Výše náhrady za zřízení služebnosti se navrhuje ve výši 100 Kč s ohledem na 

to, že provedení přeložky požaduje město Litovel, k takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1168/39 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavíraná mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená společností ELMO-SA, spol. s r.o., se 

sídlem Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 1577/15, ostatní 

plocha v k.ú. Litovel, obec Litovel pro stavbu č. IV-12-8009880/001, „Litovel, Staroměstské nám., J. - NNk“. 
Rozsah zřizovaného věcného břemene je 3,92 m délky a je vymezen geometrickým plánem. Veškeré náklady 

ponese oprávněný. Výše náhrady za zřízení věcného břemene byla ujednána smlouvou o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1169/39 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu uzavíraná mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc a 

městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 340 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Myslechovice, obec 
Litovel pro stavbu č. IV-12-8012316/3 Myslechovice RD O. – připojení kNN. Rozsah zřizovaného věcného 

břemene bude vymezen geometrickým plánem a veškeré náklady ponese oprávněný. Výše náhrady za zřízení 

věcného břemene je stanovena dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, a to ve výši 150 
Kč/ 1m délky, minimálně 3.000 Kč. K takto zjištěné náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 

 

1171/39 uzavření předložené Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. SML/07/87 mezi městem Litovel a evropskou 

společností Europasta SE a následnou likvidaci dřevěného sousoší „Lavička“. 
 

1173/39 přijetí účelově vázaného daru ve výši 42.601 Kč od nadace Women for women pro ZŠ Jungmannova Litovel. 
 

1174/39 navržený přesun mezi položkami rozpočtu OŠKS, který zajistí finanční prostředky na opravu plotu DDM 

Litovel na in-line hřišti na Staroměstském náměstí. 
 

1175/39 odepsání pohledávky za odběr elektrické energie v prostoru sloužícím podnikání v objektu č.p. 15 v Litovli, 
místní část Savín, ve výši 12.307 Kč. 

 

1176/39 přesunutí finančních prostředků ve výši 700.000 Kč na akci „dětské hřiště Novosady“ schválených na 13. 

zasedání ZML z paragrafu 2219 na paragraf 3421, dle přiloženého požadavku na změnu rozpisu rozpočtu – 
nezávazné ukazatele. 

 

1179/39 navržený přesun mezi položkami rozpočtu OŠKS, které zajistí finanční prostředky na opravu rozvodů teplé 

užitkové vody a ústředního vytápění v ZŠ Vítězná. 
 

1181/39 rozpočtové změny 37/2016/RM až 43/2016/RM dle důvodové zprávy. 

 



1184/39 nový Ceník poplatků a placených služeb Městské knihovny Litovel od 11. srpna 2016. 
 

1185/39 1. v rámci již schváleného rozpočtu města přesun finančních prostředků z odboru školství na odbor MHaSI, dle 

přílohy ve výši 60 tis. Kč, na zajištění opravy nevyhovujícího sportovního hřiště, umístěného na pozemcích 

parc.č. 105/1, 105/6 a 105/7 v k.ú. Litovel (v prostoru vedle ZŠ Jungmannova). Usnesením č. 972/32 bylo 
toto hřiště přiděleno do správy odboru MHaSI bez převodu finančních prostředků.  

  2. odstranění závad dle vstupního odborného auditu a v rozsahu cenové nabídky, zpracované firmou 

Sportservis Praha ve výši 125.486 Kč (bez DPH) a příslušnou rozpočtovou změnu. 
 

1186/39 Plán inventur na rok 2016, UIK a LIK. 
 

1188/39 žádost společnosti Marek Zahradníček AGENTURA Olomouc, jež je pořadatelem akce Litovelský Otvírák 

2016, která se bude konat v sobotu dne 13. 8. 2016 a souhlasí s úplnou uzavírkou ulice Palackého v Litovli dne 
13. 8. 2016 v době od 05.00 hod. do dne 14. 8. 2016 do 03.00 hod., v úseku od křížení ulic Palackého s 

pivovarskou vlečkou a od křížení ulic Palackého a Nasobůrská. Dále rada města souhlasí s tím, že nebudou ze 

strany města povolovány pronájmy chodníků a zelených ploch v celém úseku ulice Palackého v Litovli v den 
konání akce. Současně rada města uděluje výjimku z OZV č. 2/2012 o veřejném pořádku a dle čl. 6. (1) bod a), 

a pro akci „Litovelský otvírák 2016“, stanoví jinou dobu nočního klidu, tj. do 01.00 hod. dne 14. 8. 2016. 
 

1189/39 nákup nákladního valníkového vozidla dle předložených informací pro příspěvkovou organizaci Technické 

služby Litovel. 
 

1197/39 uhrazení nákladů spojených s návštěvou delegace z Revúce ve dnech 16. – 18. 9. 2016, kterou zajišťuje 

Seniorklub Litovel, ve výši max. 8.000 Kč z položky kancelář tajemníka. 
 

1198/39 výpověď smluvního vztahu s RWE, a.s. u města Litovel a organizací městem zřízených. 
 

1199/39 a přijímá nabídku firmy Ensytra s.r.o. Mohelnice, která realizuje zadávací řízení pro VZ výběr dodavatele 

energií pro město Litovel a organizace městem zřízené na období 2017 – 2019 a ukládá tajemníkovi MěÚ jednat 

o možnosti snížení nabídkové ceny. 
 

1200/39 uzavření Dohody o provedení archeologického výzkumu vyvolaného stavební akcí „Přístavba a stavební úpravy 

objektů č.p. 776 a 777 za účelem změny užívání na městský úřad“ mezi městem Litovel a Národním 

památkovým ústavem, příspěvkovou organizací, územní pracoviště Olomouc, v předloženém znění. 
 

1201/39 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 16025 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 16028, které jsou uzavřeny na 

stavební úpravy objektů na nám. Př. Otakara 776 a 777 mezi městem Litovel a společností NOSTA s.r.o. Nový 

Jičín, v předloženém znění. 

 

Rada města Litovel neschvaluje: 
 

1148/39 zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 404/1 ostatní plocha, o výměře cca 32,0 m2, v k.ú. 
Myslechovice. 

 

1156/39 uzavření Smlouvy o dílo na akci „Založení parku Vetus oppidum“ mezi městem Litovel a společností 

ZAHRADA Olomouc, s.r.o. 
 

1172/39 uzavření Dodatku č. 1 k e smlouvě o dílo „GJO Litovel – vstup do šaten“ mezi městem Litovel a firmou 

REDAL AKTIV CZ s.r.o. Napajedla. 
 

1180/39 odškodnění poškozené paní M. S. z Litovle z pojistné smlouvy č. 7720888096. 

 

Rada města Litovel:  
 

1170/39 1. bere na vědomí informaci nájemce o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 8. 2. 2013 mezi městem Litovel a 
TJ Sokol Unčovice. V souladu s  čl. III. smlouvy, je výpovědní doba tříměsíční a počíná běžet od prvního 

dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně (s ukončením k datu 30. 10. 2016). Od 

1. 11. 2016 bude Sokolovna v Unčovicích ve správě osadního výboru. 
2. ukládá předsedovi OV Unčovice předložit podklady o pronajímaných prostorách v objektu č.p. 90 v 

Unčovicích, včetně venkovního prostranství, za účelem doplnění pronajímaných venkovních a vnitřních 

prostor do „Pravidel o pronájmu“, včetně úpravy ceníku, k následnému odsouhlasení v radě města. 

3. ukládá končícímu nájemci, Ing. P. R. za TJ Sokol Unčovice, v souladu s čl. VI. smlouvy, uhradit podíl na 
nákladech spojených s provozem předmětu výpůjčky, tj. 100 % vody, 80 % plynu a 50 % el. energie po dobu 

užívání v roce 2016. Po doložení dokladů o vyúčtování skutečné spotřeby energií dle faktur vystavených 

dodavateli médií, bude nájemci částka přefakturována (předpoklad I. čtvrtletí 2017). 



 

1178/39 bere na vědomí informace o Výzvě 28 a ukládá oddělení IT zpracovat žádost o dotaci na příští schůzi rady 

města. 
 

1182/39 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 30. 6. 2016. 
 

1183/39 bere na vědomí zprávu o výběru dodavatele elektrického konvektomatu pro ŠJ Litovel. 
 

1187/39 bere na vědomí žádost TJ VS Litovel, jako pořadatele akce BOBR CUP 2016 konané ve dnech 30. 9. - 2. 10. 

2016, ve venkovním areálu Loděnice a pro tuto akci: 
1. uděluje výjimku z OZV č. 5/2012 o stanovení podmínek pro pořádání a ukončení veřejnosti přístupných 

akcí, z čl. 1 a souhlasí ukončení akce v neděli v 03.00 hod. 

2. souhlasí s pomocí Městské policie Litovel při koordinaci dopravy v den závodu  
3. souhlasí s otištěním loga města Litovel v tiskovinách soutěže 

4. souhlasí s bezplatným umístěním velkoplošného poutače na pozemku ve vlastnictví města, parcela č. 508/3 v 

termínu od 10. 7. 2016 do 15. 10. 2016 (k propagaci akce BOBR CUP) 
5. souhlasí s bezplatnou inzercí v Litovelských novinách (září a říjen 2016) 

6. souhlasí s úplnou uzavírkou příjezdové cesty pro osobní a nákladní dopravu, směrem ke koupališti dne 30. 9. 

2016 od 18.00 hod. do 1. 10. 2016 do 20.00 hod. (podklady k uzavření komunikace si pořadatel zajistí na 

odboru dopravy). 
7. stanovuje, že za každého ubytovaného v Sokolovně Litovel bude uhrazena částka 50 Kč za 1 noc. 
 

1190/39 bere na vědomí Bilanci hospodaření v lesích za 1. pololetí roku 2016, včetně plnění finančního plánu na rok 

2016. 
 

1191/39 bere na vědomí plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 30. 6. 2016, Plán tvorby a čerpání peněžních fondů 

k 30. 6. 2016, Komentář k tabulce Plánu tvorby a čerpání peněžních fondů k 30. 6. 2016 příspěvkové organizace 

Technické služby Litovel. 
 

1192/39 bere na vědomí obsah podané stížnosti od pana S. H. z Nasobůrek a neshledává stížnost důvodnou. 
 

1193/39 se seznámila s žádostí Ing. P. V. z Litovle na zjednosměrnění místní komunikace okružní křižovatka – Chořelice 

a postupuje ji Komisi pro dopravu a odboru dopravy MěÚ Litovel k zajištění stanoviska. 
 

1194/39 ukládá odboru MHaSI prověřit body č. 3 a 4 uvedené v zápise Komise pro dopravu ze dne 1. 6. 2016 a 

poznámky pana J. S. z téhož zápisu. 
 

1195/39 ukládá odboru MHaSI zabývat se body č. 1 a 6 uvedené v zápise Komise pro investice a výstavbu ze dne 27. 6. 
2016. 

 

1196/39 bere na vědomí Satut Seniorklubu Litovel. 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit:  
 

1145/39 1. výkup části pozemku parc.č. 946/57 orná půda, v k.ú. Červenka, o výměře cca 236 m2 od spolumajitelek J. 
Ď., B. M. a J. Š., za cenu 100 Kč/m2 →104 m2 (samotné těleso cyklostezky) a 30 Kč/m2 → 132 m2 

(související pruh kolem tělesa cyklostezky). K úhradě: 14.360 Kč. 

2. výkup pozemku parc.č. 946/49 orná půda, v k.ú. Červenka, o výměře 7 899 m2 od majitele J. D., za cenu 100 

Kč/m2. Majitel požaduje odprodej celého pozemku. K úhradě: 789.900 Kč. 
3. výkup části pozemku parc.č. 946/61 orná půda, v k.ú. Červenka, o výměře cca 680 m2 od majitele M. H., za 

cenu 100 Kč/m2 → 278m2 (samotné těleso cyklostezky) a 30 Kč/m2 → 402 m2 (související pruh kolem tělesa 

cyklostezky). K úhradě: 39.860 Kč. 
4. výkup pozemku parc.č. 946/51 orná půda, v k.ú. Červenka, o výměře cca 1 190 m2 od spolumajitelů Z. K. a 

M. T., za cenu 120 Kč/m2. Majitelé požadují odprodej celé výše zmíněné části pozemku za stanovenou cenu. 

(Město Litovel je již dnes v ideálním spoluvlastnictví ½ pozemku parc.č. 946/51). K úhradě: 142.800 Kč. 
5. výkup části pozemku parc.č. 946/2 orná půda, v k.ú. Červenka, o výměře cca 100 m2 od majitelky M. P., za 

cenu 100 Kč/m2 → 52 m2 (samotné těleso cyklostezky) a 30 Kč/m2 → 48 m2 (související pruh kolem tělesa 

cyklostezky). K úhradě: 6.640 Kč. 

6. výkup pozemku parc.č. 944 trvalý travní porost, v k.ú. Červenka, o výměře 3 745 m2 od majitele 
Vodohospodářské společnosti Čerlinka, za cenu 18 Kč/m2. Majitel požaduje odprodej celého pozemku. 

Majitel požaduje věcné břemeno jako možnost vjezdu a oprav vodovodu. K úhradě: 67.633 Kč. 



7. výkup částí pozemků parc.č. 312/8, 312/9, 312/10, 312/11, vše orná půda, vše v k.ú. Tři Dvory u Litovle, o 

výměře 312/8 – 166 m2, 312/9 – 125 m2, 312/10 – 91 m2, 312/11 – 127 m2 (celkem 509 m2) od majitele 

Brazzale Moravia a.s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem. K úhradě: 12.725 Kč (předpokládaná cena 

stanovená znaleckým posudkem = 25 Kč/m2). 
8. výkup pozemků parc.č. 794/5, 794/6, 794/7, 794/2, 794/8, 794/9, 794/3, vše trvalý travní porost, vše v k.ú. 

Litovel, o výměře 794/5 – 475 m2, 794/6 – 474 m2, 794/7 – 428 m2, 794/2 – 504 m2, 794/8 - 973 m2, 794/9 

– 11 m2, 794/3 - 738 m2 (celkem 3 603 m2) od spolumajitelů V. A. a H. S. za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. Spolumajitelé požadují odprodej celých pozemků. K úhradě: 90.075 Kč (předpokládaná cena 

stanovená znaleckým posudkem = 25 Kč/m2). 

9. výkup pozemků parc.č. 943/2 trvalý travní porost, v k.ú. Červenka, o výměře 81 m2 od majitele V. A. za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Majitel požaduje odprodej celého pozemku. Majitel požaduje i 

odprodej, pro výstavbu cyklostezky nepotřebných, pozemků parc.č. 937/3, 937/2, 937/1, 935, vše trvalý 

travní porost, vše v k.ú. Červenka, o výměře 937/3 – 149 m2, 937/2 – 29 m2, 937/1 – 791 m2, 935 – 1 263 

m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. K úhradě: 58.825 Kč (předpokládaná cena stanovená 
znaleckým posudkem = 25 Kč/m2). 

10.  směnu částí pozemků parc.č. 922/97, 931/20, 946/62, 946/46, 946/48, vše orná půda, parc.č. 947/1, 947/3, 

oba trvalý travní porost, vše v k.ú. Červenka, o výměře 922/97 – 140 m2, 931/20 – 90 m2, 946/62 – 249 m2, 
946/46 – 103 m2, 946/48 - 79 m2, 947/1- 144 m2, 947/3 – 641 m2 (celkem 1 446 m2) od majitele obce 

Červenka s jiným, vhodným, pozemkem. K úhradě: 0 Kč. 

11.  výkup části pozemku parc.č. 312/6 orná půda, v k.ú. Tři Dvory u Litovle, o výměře 192 m2 pro výstavbu 

cyklostezky a 261 m2 pro směnu (celkem 453 m2) od majitele Europasta SE za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. K úhradě: 11.325 Kč (předpokládaná cena stanovená znaleckým posudkem = 25 Kč/m2). 

 12. směnu části pozemku parc.č. 312/7 orná půda, v k.ú. Tři Dvory u Litovel, o výměře 261 m2 ve vlastnictví Z. 

R. s odkoupenou částí pozemku parc.č. 312/6 orná půda, v k.ú. Tři Dvory u Litovle ve vlastnictví 
Europasty SE. K úhradě: 0 Kč. 

13.  výkup části pozemku parc. č. 946/53 orná půda, v k.ú. Červenka, o výměře 118 m2 od majitelky pozemku H. 

V. za cenu 100 Kč/m2 → 69 m2 (samotné těleso cyklostezky) a 30 Kč/m2→ 49 m2 (související pruh kolem 
tělesa cyklostezky). Podíl města k úhradě: 8.370 Kč. 

 

1146/39 odprodej pozemků parc.č. 833/14 trvalý travní porost, o výměře 226 m2, parc.č. 833/13 ostatní plocha, o výměře 

198 m2, parc.č. 291/6 trvalý travní porost, o výměře 374 m2, vše v k.ú. Litovel, O. a B. Š. z Litovle. Odprodej 

stavební parcely bude uskutečněn dle podmínek schválených ZML. 
 

1166/39 uzavření Darovací smlouvy, kterou město Litovel daruje DDM Litovel 5 kusů notebooků. 
 

1177/39 přijetí dotace z  programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) v rámci projektu Realizace 

lokálního biocentra ÚSES – I. etapa ve výši 242.919 Kč. 

 

 

 

 

 
             Viktor Kohout                    David Baroň 

             místostarosta města               člen rady města 

 
 

 

 

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


