
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 27. schůze Rady města Litovel, konané dne 7. ledna 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

795/27 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 664, ul. Kollárova         
v Litovli mezi městem Litovel a Středomoravskou nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk,  

s účinností dnem podpisu smluvních stran, v předloženém znění. 
 

796/27 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Výrobní a skladovací hala, Litovel“ na pozemcích města Litovel, 
parc.č. 56/56, 56/20, oba v k.ú. Víska, mezi městem Litovel a EKT Immobilien s.r.o., Plzeň, v předloženém 

znění. 
 

797/27 uzavření Smlouvy o jednorázovém užití obrazového materiálu mezi městem Litovel a Národním muzeem Praha 
– České muzeum hudby, v předloženém znění. 

 

798/27 použití znaku města Litovel ve vědecké publikaci Klíč ke znakům měst České republiky. 
 

799/27 závěrečné vyúčtování akce a uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o dílo na stavbu „Litovel – Nasobůrky, stavební 
úpravy silnice III/3733“ mezi městem Litovel a firmou DRAPLSTAV GROUP s.r.o., v předloženém znění. 

 

801/27 změnu ve složení komise Fondu rozvoje bydlení, kdy z důvodu úmrtí paní JUDr. Marty Dědkové jmenuje 

novou členkou komise paní JUDr. Marii Mazánkovou. 
 

802/27 rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami P14/2015/RM dle důvodové zprávy. 
 

805/27 uzavření Dodatku č. 11 Dohody o zapůjčování vozidel v majetku města Litovel, od 1. 1. 2016, mezi městem 

Litovel a Městským klubem Litovel, příspěvkovou organizací, v předloženém znění. 
 

Rada města: 
 

800/27 bere na vědomí Návrh zaměstnávání uchazečů o zaměstnání s využitím prostředků aktivní politiky 

zaměstnanosti ÚP ČR (VPP) Technickými službami Litovel v roce 2016. 
 

803/27 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 6. 1. 2016, schvaluje předložené návrhy a pronájmy, 

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

804/27 bere na vědomí informace TJ Tatran Litovel, oddílu házené, o zahájení rekonstrukce budovy šaten na pozemku 
parc.č. st. 1185, v k.ú. Litovel, kterou mají ve výpůjčce. 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit: 
 

794/27 zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 265/1 ostatní plocha, v k.ú. Nasobůrky, o předpokládané 

výměře 20 m2, za účelem výstavby zádveří k rodinnému domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          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. 

     


