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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 69. schůze Rady města Litovel, konané dne 27. ledna 2022 

 

Číslo: RM/2295/69/2022 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení č. 2287/68. 

b) schvaluje uzavření upravených Dohod o ceně tepla pro rok 2022.

 

Číslo: RM/2296/69/2022 

Rada města Litovel 

a) neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 738/3, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 

cca 135 m2, v k.ú. Litovel za min. cenu 500 Kč/m2. 

b) neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 738/3, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 

cca 135 m2, v k.ú. Litovel panu R. J. z Litovle za cenu 500 Kč/m2.

 

Číslo: RM/2297/69/2022 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 56/56, orná půda, 

o výměře cca 1 300 m2, v k.ú. Víska u Litovle za cenu 500 Kč/m2.

 

Číslo: RM/2298/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 563/2, ostatní plocha - ostatní 

komunikace, o výměře cca 1 390 m2, v k.ú. Unčovice za cenu 500 Kč/m2.

 

Číslo: RM/2299/69/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit výkup části pozemku o velikosti 58 m2 

z pozemku parc.č. st. 66, v k.ú. Nasobůrky dle návrhu geometrického plánu od majitelů M. W. a J. W. za cenu 

max. 100 Kč/m2.

 

Číslo: RM/2300/69/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1541, zahrada, v k.ú. Litovel, 

lokalita Komárov, v souladu s čl. V smlouvy, dohodou k datu 31. 1. 2022, pro manžele V. a J. H. z Litovle. 

b) schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. 128/2000 Sb., záměr města, pronájem části pozemku parc.č. 1541, 

vedeného v kultuře zahrada, v k.ú. Litovel, lokalita Komárov. Předmětem pronájmu je 300 metrů z této parcely 

na zahrádku.
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Číslo: RM/2301/69/2022 

Rada města Litovel souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 7. 8. 2020 mezi městem 

Litovel a nájemcem RNDr. J. H., PhD. ve věci pronájmu části pozemku parc.č. 1573/18, v k.ú. Litovel (venkovní 

posezení pro Přívětivou kavárnu), k datu 31. 1. 2022 v souladu s čl. VI smlouvy, doba nájmu, písm. 2.2. a). 

Pohledávku na nájemném pro rok 2021 rada promíjí z důvodu zániku provozu kavárny koncem roku 2020 

a nedohledání nájemce, který se z místa trvalého pobytu odstěhoval neznámo kam.

 

Číslo: RM/2302/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. o obcích, v pl. znění, zveřejnit záměr města - 

pronájem pozemku parc.č. 1009, orná půda, k.ú. Litovel, lokalita Šargoun, CHKO II. - IV. zóna, ptačí oblast, 

o výměře 1982 m2, za účelem údržby pozemku, pastvy pro koně s nezbytným elektrickým ohradníkem, 

za cenu nájemného 2 Kč/m2/rok.

 

Číslo: RM/2303/69/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotací a darů žadatelům o finanční podporu na rok 2022 dle předloženého návrhu. RM 

současně souhlasí s podepsáním každé jednotlivé smlouvy až po řádném a úplném vyúčtování dotace či dotací 

z předchozího roku. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým rybářským svazem, z. s., místní 

organizací Litovel v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

c) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní 

organizací Litovel 1 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

d) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Základní organizací Českého 

zahrádkářského svazu Litovel v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

e) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Domovem se zvláštním režimem Bílsko, 

o. p. s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

f) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

g) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Gymnáziem Jana Opletala, Litovel, 

Opletalova 189 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

h) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Hanáckým petanque klubem 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

i) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a spolkem Jak Dál? z. s. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 

j) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a spolkem Linka bezpečí, z. s. v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 

k) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Historickým spolkem Kirri 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

l) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Odborným léčebným ústavem Paseka, 

příspěvkovou organizací v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

m) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Obcí Cholina v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 

n) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Společností Podané ruce o.p.s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

o) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Společností pro ranou péči, pobočkou 

pro rodinu Olomouc v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
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p) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Spolkem rodičů a přátel Základní školy 

Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

q) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

r) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Hanáckým jezdeckým klubem Litovel 

z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

s) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Motorsportem Hlavinka z.s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

t) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a fondem Na kolem dětem - nadačním 

fondem Josefa Zimovčáka v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2304/69/2022 

Rada města Litovel  

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit poskytnutí dotace žadatelům o finanční podporu na rok 2022 

dle předloženého návrhu. Současně doporučuje ZML souhlasit s podepsáním každé jednotlivé smlouvy až 

po řádném a úplném vyúčtování dotace či dotací z předchozího roku. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a spolkem Akselit, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 165.000 Kč na přepravu členů spolku – seniorů od 65 let a osob 

s omezenou schopností pohybu v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a DHK Litovel z. s. o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost oddílu v roce 2022 a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace. 

d) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a B. D. o poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč na sportovní přípravu v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající 

se této dotace. 

e) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Folklorním souborem HANAČKA, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na činnost souboru v roce 2022 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

f) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a spolkem Mažoretky Linetbells Litovel z. s. o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč na činnost spolku v roce 2022 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

g) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Spolkem TJ VS Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na zajištění sportovní činnosti tělovýchovné 

jednoty v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

h) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Charitou Šternberk, střediskem Litovel o poskytnutí dotace v celkové výši 675.000 Kč, z toho 350.000 Kč 

na provozní náklady pečovatelské služby, 150.000 Kč na provozní náklady MC Rybička, 100.000 Kč na mzdové 

náklady zdravotních sester, 50.000 Kč na provozní náklady sanitárního kontejneru a 25.000 Kč na organizační 

zajištění pouti na Starém městě v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

i) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a spolkem Rychlostní kanoistika Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na sportovní činnost spolku 

v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

j) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a TJ Tatran Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 3.000.000 Kč na zabezpečení přípravy a činnosti v oficiálních 

mistrovských soutěžích a zabezpečení provozuschopnosti sportovního areálu a údržby hřišť v roce 2022 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
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k) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a TJ Tatran Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč na účast družstva mužů oddílu házené v 1. lize 

ČSH v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

l) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Tělocvičnou jednotou Sokol Litovel o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na pronájem sportovišť, činnost 

oddílů mládeže a činnost divadelního souboru v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2305/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, 

Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemku parc.č. 208/28, druh pozemku orná půda, v k.ú. Nasobůrky obec Litovel pro stavbu č. „IE-12-

8004510/VB/001, Nasobůrky – DTS OC_3710 U kolejí, PPO“ za cenu ve výši 1.500 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2306/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností 

EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551 a povinným, tj. městem Litovel 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 275 vedená jako ostatní plocha v k.ú. Nasobůrky, 

obec Litovel pro stavbu č. „IP-12-8029631/VB/001, Nasobůrky, pč. 292“ - přípoj. do 50 m, kNN, vNN za cenu 

odpovídající oceňování nemovitostí v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, tj. ve výši 11.600 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2307/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene k akci „Cyklistická stezka 

Tři Dvory - Litovel v souběhu s II/447“. Smlouva bude uzavřena mezi smluvními stranami Povodí Moravy s.p. 

(jako povinným) a GasNet Služby, s.r.o. (jako oprávněným), kde město Litovel figuruje jako investor akce „PREL 

A - Litovel, ul. Pavlínka, NTL plynovod, ID 1490549, 1497540, město Litovel-cyklostezka, číslo stavby: 

8800089302“.

 

Číslo: RM/2308/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

č. VPIC/MS/2021/000227 uzavřenou mezi městem Litovel a společností CETIN a.s. v rámci připravované opravy 

Svatojánského mostu v Litovli.

 

Číslo: RM/2309/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy k výkonu zadavatelských činností podle zák. č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek k připravované akci: „Litovel ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru“. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Osigeno s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2310/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Dohodu o narovnání vzájemného vztahu při výstavbě „Přeložky 

plynovodu na pozemku 1638/16 v k.ú. Litovel“ související se stavbou cyklistické stezky Tři Dvory Litovel 

v souběhu s II/447 mezi městem Litovel a Povodím Moravy s.p.
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Číslo: RM/2311/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy č. 8800081324_5/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene mezi městem Litovel, jako budoucím povinným a GasNet Služby, s.r.o., jako budoucím 

oprávněným, pro provedení stavby plynárenského zařízení Přeložky NTL plynovodu (SO 517) ocel DN 100 GIS 

ID 1490496, ocel DN 150 GIS ID 1490490, ocel DN 80 GIS ID 1490491, 1490486 a 4 ks přípojek, číslo stavby 

8800081324 na akci „Litovel, ul. Novosady rekonstrukce uličního prostoru“, a to na pozemcích parc.č. 399/4; 404/3; 

404/4; 405/1 zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Litovel, obec Litovel, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

katastrální pracoviště Olomouc.

 

Číslo: RM/2312/69/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. 

b) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

c) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 

Číslo: RM/2313/69/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o spořícím účtu s výpovědí dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2314/69/2022 

Rada města Litovel souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy mezi městem Litovel a Profi-tisk group s.r.o., 

Olomouc na zajištění tisku Litovelských novin v letech 2022 a 2023.

 

Číslo: RM/2315/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o zajištění pohřebních služeb. Smlouva bude uzavřena 

mezi městem Litovel a Pohřební službou HRANDOP s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2316/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 28 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 mezi městem 

Litovel a TS Litovel, v předloženém znění. Jedná se o specifikace nájmů pro 2. pololetí 2021.

 

Číslo: RM/2317/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a Pivovary 

CZ Group a. s. (dříve Pivovarem Litovel a. s) a následnou likvidaci dřevěného sousoší „Tornádo“.

 

Číslo: RM/2318/69/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 
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b) schvaluje rozpočtové změny 142/2021/RM až 160/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2319/69/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu 1/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2320/69/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit dle důvodové zprávy rozpočtové změny 

1/2022/ZM až 54/2022/ZM.

 

Číslo: RM/2321/69/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o stavu finančních prostředků na bankovních účtech 

města Litovel k 31. 12. 2021.

 

Číslo: RM/2322/69/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství.

 

Číslo: RM/2323/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložené platové výměry ředitelů školských příspěvkových organizací platné 

od 1. ledna 2022.

 

Číslo: RM/2324/69/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel stanovit dle ustanovení § 68 odst. 1 zákona 

o obcích, počet členů zastupitelstva města, který má být zvolen na volební období 2022 – 2026, na 21 členů 

Zastupitelstva města Litovel.

 

Číslo: RM/2325/69/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit aktualizaci „Plánu financování obnovy 

kanalizací“ pro rok 2021, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2326/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje zpracování „Koncepce podporovaného bydlení“ pro město Litovel spol. EDUKOL 

vzdělávací a poradenské sdružení, s.r.o., dle předložené cenové nabídky.
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Číslo: RM/2327/69/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit podání žádosti o dotaci 

z rozpočtu Olomouckého kraje, z dotačního programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022, na projekt 

„Muzeum Harmonik - multimediální a vzdělávací aplikace, tvorba webových stránek, výroba propagačních 

bulletinů a letáků atd.“ a spolufinancování tohoto projektu.

 

Číslo: RM/2328/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci nový odpisový plán 

na rok 2022.

 

Číslo: RM/2329/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízený automobil 

Fiat Ducato.

 

Číslo: RM/2330/69/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis z jednání komise Fondu rozvoje bydlení ze dne 13. 1. 2022. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 

manželům K. a M. K. a paní J. Č. z Litovle, místní část Tři Dvory - 200.000 Kč dle titulu č. 3 na opravu střechy, 

úrok 1 %, doba splatnosti 5 let.

 

Číslo: RM/2331/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupený společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Valašské 

Meziříčí, Sokolská 137/45, IČ: 28628250, a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemku parc.č. st. 15/1, jehož součástí je stavba – budova s číslem popisným 1238, bytový dům, 

parc.č. 50/2, 159/2, 159/5, 160 v k.ú. Chořelice, obec Litovel pro stavbu č. IV-12-8019407/VB/1 za cenu ve výši 

8.700 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2332/69/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozhodnutí a oznámení o vyloučení společnosti CELIO a.s., se sídlem V Růžodolu 2, Litvínov 

z veřejné zakázky „Haňovice - dobývací prostor, odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních odpadů“.

 

Číslo: RM/2333/69/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje oznámení o výběru dodavatele zakázky: „Město Litovel - svoz a využití či odstranění komunálního 

odpadu“, společnost FCC Litovel. s.r.o. se sídlem Cholinská 1008, Litovel. 
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c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit smlouvu o dílo se společností FCC Litovel s.r.o., 

se sídlem Cholinská 1008, Litovel.

 

Číslo: RM/2334/69/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu pozemku, uzavřené dne 23. 7. 2018 mezi městem Litovel a nájemci 

panem R. M. a paní R. S. v souladu s čl. VI smlouvy, Doba nájmu, dle čl. 2, bod. 3.2. písemnou výpovědí a) 

pronajímatele. Nájemce je o více jak jeden měsíc v prodlení s placením nájemného a dále v případě porušení 

povinností z této smlouvy dle čl. V. smlouvy. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 

po doručení výpovědi a činí tři kalendářní měsíce (tj. k 30. 4. 2022). 

b) schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1. zák. o obcích v pl. znění, zveřejnění pronájmu části pozemku 

parc.č. 833/2, zahrada, v k.ú. Litovel, o výměře 622 m2 z celkové výměry z 1 725 m2 na zahrádku, na dobu neurčitou, 

za roční nájemné 2 Kč/m2/rok dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/2335/69/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s pronájmem prostor dle zveřejněného záměru, za účelem provozování odběrového centra na nemoc 

COVID-19 (antigenní a PCR testy) za smluvní nájemné 10.000 Kč/měsíc na dobu neurčitou. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a společností GHC 

GENETICS s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2336/69/2022 

Rada města Litovel souhlasí s vyvěšením Vlajky pro Tibet na budově MěÚ v Litovli dne 10. 3. 2022.

 

Číslo: RM/2337/69/2022 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o státní dotaci na MK ČR na projekt „Vybavení depozitářů a stálých 

expozic“.

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


