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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 57. schůze Rady města Litovel, konané dne 30. června 2021 

 

Číslo: RM/1976/57/2021 

Rada města Litovel souhlasí s vyvěšením moravské vlajky na budově MěÚ Litovel dne 5. a 6. července 

2021. 

 

Číslo: RM/1977/57/2021 

Rada města Litovel schvaluje doplnění usnesení RM/1974/55/2021 o větu: „Pro tuto akci Rada města 

Litovel uděluje výjimku z OZV 1/2016 „O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství", dle čl. 3, omezující opatření (3)." 

 

Číslo: RM/1978/57/2021 

Rada města Litovel schvaluje Příkazní smlouvu se společností Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o., 

se sídlem Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice. Předmětem smlouvy je administrace veřejné zakázky na svoz 

komunálního odpadu v Litovli. Cena díla činí 71.390 Kč (včetně DPH). 

 

Číslo: RM/1979/57/2021 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě se společností Osigeno - veřejné zakázky 

a dotace, s.r.o., se sídlem Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice. 

 

Číslo: RM/1980/57/2021 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku 

mezi pronajímatelem, tj. městem Litovel, zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku 

parc.č. 497/21, ostatní plocha, o výměře 7 170 m
2
, v k.ú Litovel a nájemcem, tj. Inlife Morava, s.r.o., 

IČ 041 03 513, se sídlem Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, na dobu určitou deset roků, za cenu 

25.000 Kč/rok. 

 

Číslo: RM/1981/57/2021 

Rada města Litovel: 

a) bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Litovel ve věci uspořádání veřejnosti přístupné akce 

pod názvem „DOBROLITOVEL", která se bude konat na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v obou 

vyhrazených prostorech a na vyznačených místech v přiloženém mapovém podkladu, v sobotu, dne 

14. srpna 2021, v době od 9.00 do 22.00 hod. (např. dobrokafe, dobroblešák, odpočinková zóna, stánek 

s živou hudbou různých církví, zakončení akce letním kinem na nám. Př. Otakara). 
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b) souhlasí s uspořádáním této veřejnosti přístupné akce a se součinností: 

- Městské policie Litovel; 

- Technických služeb; 

- Charity Litovel. 

 

Číslo: RM/1982/57/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Smlouvu o poskytnutí dotace 

mezi městem Litovel a Olomouckým krajem na akci „Revitalizace sportovního areálu Sokolovny - 

dokončení I. etapy", v předloženém znění. 

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

                      starosta města                              místostarosta města 
 
 


