
M ě s t o   L i t o v e l 
 

 
 

Výpis usnesení  
 

 

 

z 16. schůze Rady města Litovel, konané dne 27. července 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

536/16 uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Litovel a Povodím 
Moravy s. p. pro realizaci zamýšlené akce: Litovel – stavební úpravy mostu přes Nečíz na MK v ul. Komenského, 

v předloženém znění. 
 

537/16 uzavření Smlouvy o převodu kanalizační přípojky, umístěné na pozemku parc.č. 42/3 zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemku parc.č. 511 ostatní plocha/komunikace, oba v k.ú. Unčovice, mezi městem Litovel a paní P. K. 

z Unčovic, v předloženém znění. 
 

538/16 žádost společnosti Marek Zahradníček AGENTURA Olomouc, jež je pořadatelem akce Litovelský Otvírák 2015, 
která se bude konat v sobotu dne 8. 8. 2015 a souhlasí s úplnou uzavírkou ulice Palackého v Litovli dne 8. 8. 2015 

v době od 05.00 hod. do dne 9. 8. 2015 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. 12/2012 o veřejném pořádku a dle čl. 6. (1) bod a), a pro akci „Litovelský 

otvírák 2015“, stanoví jinou dobu nočního klidu, tj. do 01.00 hod. dne 9. 8. 2015. 
 

540/16 1. změnové listy č. 1 – 15 na akci „Muzeum Litovel – rozšíření výstavních ploch a zřízení depozitáře“ 
spolufinancovanou z ROP SM. Dle předložených změnových listů činí výše prací provedených nad rámec 

projektu bez DPH 425.135,66 Kč, výše neprovedených prací bez DPH 171.909,80 Kč. 

2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2HS1400231 mezi městem Litovel a FORTEX-AGS, a.s. na akci 
„Muzeum Litovel – rozšíření výstavních ploch a zřízení depozitáře“ spolufinancovanou z ROP SM, 

v předloženém znění. 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 

539/16 změnit své usnesení č. 18 z 2. zasedání ZML, konaného dne 11. prosince 2014, a nově schválit předložený 

Návrh na rozdělení kompetencí starosty města, místostarosty města a členů rady města dle § 104 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích. 

 

  

 
          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. 

     


