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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

ze 4. schůze Rady města Litovel, konané dne 8. prosince 2022 

 

Číslo: RM/62/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem 

Litovel a panem J. F., v předloženém znění. Dodatkem č.1 se mění bod III. - Nájemné, a to z důvodu změny poplatku 

z vybavení nebytového prostoru.

 

Číslo: RM/63/4/2022 

Rada města Litovel souhlasí v souladu s ust. § 39, odst. 1, zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném a účinném 

znění s pronájmem části pozemku parc.č. 1638/15, ostatní plocha/jiná plocha, v k.ú. Litovel. Z celkové výměry 

1 600 m2 bude zveřejněné 30 m2 za účelem dočasné skládky palivového dřeva na dobu určitou - dva roky, za roční 

nájemné 10 Kč/m2/rok s připočtením daně z přidané hodnoty.

 

Číslo: RM/64/4/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje Pořadník - seznam žadatelů o přidělení bytu města Litovel na r. 2023. 

b) schvaluje Seznam vyřazených žádostí žadatelů o byt města Litovel.

 

Číslo: RM/65/4/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění drakiády a následného programu pro děti, 

která se konala v Unčovicích dne 16. 10. 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Ing. V. Š. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/66/4/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění lampionového průvodu a následného 

programu pro děti, který se konal v Unčovicích dne 12. 11. 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Ing. V. Š. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/67/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, 

tj. GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., 

sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města 

jako vlastníkem pozemků parc.č. 271 v k.ú. Nasobůrky, obec Litovel, pro stavbu č. „REKO VTL Olomouc - 
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Mohelnice IV. etapa, číslo stavby: 7700102747“ za smluvní cenu ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/68/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 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, PSČ: 779 00 Olomouc Pavlovičky IČO: 47977001 

a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 9/3 vedená jako 

ostatní plocha a parc.č. 105 vedená jako ostatní plocha, to vše v k.ú. Víska u Litovle, obec Litovel, pro stavbu č. IP-

12-8031432/VB/001 Litovel, Víska, p.č. 801 – vNN kNN za smluvní cenu ve výši 6.370 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/69/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi 

oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená 

společností ELRAM JS s.r.o., Boženy Němcové 2930/20, 787 01 Šumperk, IČO 26813904 a povinným, tj. městem 

Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 553/24 v k.ú. Savín, obec Litovel, pro stavbu 

č. IP-12-8031072/1 zařízení distribuční soustavy za smluvní cenu ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/70/4/2022 

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, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

zastoupená společností ELMO-SA, spol. s.r.o., se sídlem Pavlovická 29/25, PSČ: 779 00 Olomouc Pavlovičky IČO: 

47977001 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 265/1 

v k.ú. Nasobůrky obec Litovel, pro stavbu č. „IP-12-8031004-Litovel, Nasobůrky č. p 54, vNN, kNN__B“ 

za smluvní cenu ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/71/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi oprávněným, tj. Obec Dubčany, 

IČO 005 76 221, sídlo Dubčany 24, 783 22 Dubčany, zastoupená starostou Bc. Karlem Stejskalem a povinným, 

tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 90/8, orná půda; 584, ostatní 

plocha – ostatní komunikace; 582, ostatní plocha – ostatní komunikace; 576, ostatní plocha – ostatní komunikace 

a 573/1, ostatní plocha – ostatní komunikace; v k.ú. Unčovice, obec Litovel, pro stavbu „Dubčany – napojení 

na tlakovou kanalizaci Města Litovel“  za smluvní cenu ve výši 53.100 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/72/4/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o převodu veřejné části kanalizační přípojky mezi městem Litovel a panem J. B., 

v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o převodu veřejné části kanalizační přípojky mezi městem Litovel a panem J. N., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/73/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 

Litovel a GasNet Služby, s.r.o. na akci „Revitalizace veřejných ploch a dobudování odstavných stání u budovy 

sokolovny v Unčovicích“ z důvodu stavby plynárenského zařízení „PREL A Litovel - Unčovice, STL přípojka 



 

  Stránka 3 z 9 

pro č.p. 90“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/74/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 3013/2022-

SML týkající se stavby: „Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litovli“ s povinným Povodí Moravy, s.p.

 

Číslo: RM/75/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce hodinového stroje a ciferníků na radniční věži 

pro rok 2023 mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem v Olomouci, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/76/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje návrhy veřejnoprávních smluv, které budou uzavřeny mezi městem Litovel a obcí 

Bílá Lhota, obcí Bílsko, obcí Bouzov, obcí Červenka, obcí Dubčany, obcí Haňovice, obcí Cholina, obcí Loučka, 

obcí Luká, obcí Měrotín, obcí Mladeč, obcí Náklo, obcí Olbramice, obcí Pňovice, obcí Senice na Hané, obcí 

Senička, obcí Slavětín, obcí Střeň a obcí Vilémov. Dle této smlouvy budou příslušné orgány města Litovel 

vykonávat namísto orgánů obce Bílá Lhota, obce Bílsko, obce Bouzov, obce Červenka, obce Dubčany, obce 

Haňovice, obce Cholina, obce Loučka, obce Luká, obce Měrotín, obce Mladeč, obce Náklo, obce Olbramice, obce 

Pňovice, obce Senice na Hané, obce Senička, obce Slavětín, obce Střeň a obce Vilémov v jejich správních obvodech 

přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků učiněnou ve smyslu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, podle níž bude příslušný orgán města Litovel v souladu  

s ust. § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s tím, že obec Bílá Lhota, obec 

Bílsko, obec Bouzov, obec Červenka, obec Dubčany, obec Haňovice, obec Cholina, obec Loučka, obec Luká, obec 

Měrotín, obec Mladeč, obec Náklo, obec Olbramice, obec Pňovice, obec Senice na Hané, obec Senička, obec 

Slavětín, obec Střeň a obec Vilémov bude městu Litovel hradit za každý projednaný přestupek (do 10 přestupků za 

rok) částku 2.000,- Kč, za každý další projednaný přestupek (nad 10 přestupků za rok) částku 3.000,- Kč a za každý 

zaevidovaný přestupek, který nebyl projednán z důvodu odložení nebo postoupení k projednání příslušnému orgánu 

částku 700,- Kč. V případě, že si projednání přestupku vyžádá další náklady, ať už z důvodu přibrání znalce, 

vznesení požadavku na úhradu svědečného, cestovních výloh, popřípadě vzniknou jiné výdaje spojené 

s projednáváním přestupku, výše uvedené obce se zavazují Městu Litovel uhradit tyto náklady ve skutečné výši, 

a to na základě faktury, ve které budou náklady přesně specifikovány a doloženy. Rada města Litovel zároveň 

pověřuje starostu města Litovel jejich podpisem.

 

Číslo: RM/77/4/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 568/63/2022 mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem 

v Olomouci v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 548/43/2022 mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem 

v Olomouci v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům.

 

Číslo: RM/78/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o stálém právním zastoupení mezi 

poskytovatelem Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný, IČ: 66202957, DIČ: CZ500120009 se sídlem Riegrova 12, 

779 00 Olomouc JUDr. Petr Ritter a JUDr. Zdeněk Šťastný a objednatelem, tj. městem Litovel zastoupeným 

starostou města. Podle předloženého Dodatku č. 1 se sjednává paušální měsíční odměna za právní pomoc 
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poskytovanou podle smlouvy ve výši 20.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/79/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Litovel a společností Bioaqua 

s.r.o. pro realizaci akce „Přírodní koupací biotop - nové brouzdaliště“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/80/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Úprava návsi Myslechovice, projektová 

příprava“ se společností Zahrada Olomouc s.r.o.

 

Číslo: RM/81/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložený návrh Dodatku č. 2 smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odšť.závod SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA, se sídlem Jahodová 

ulice 60, 620 00 Brno, jako zhotovitelem stavební akce: „Litovel, ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru“.

 

Číslo: RM/82/4/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině 

organizační složky Muzeum Litovel.

 

Číslo: RM/83/4/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 147/2022/RM až 150/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/84/4/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

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

112/2022/ZM až 120/2022/ZM.

 

Číslo: RM/85/4/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předložený materiál a důvodovou zprávu k návrhu Rozpočtu města Litovel na rok 2023 

připravenou k projednání v Zastupitelstvu města Litovel dne 8. 12. 2022. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel přijmout usnesení dle připravené důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/86/4/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje navýšení ceníku krátkodobých pronájmů Městského klubu Litovel o 20 % s účinností od 1. 1. 2023. 
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b) vyhrazuje si, že od 1. 1. 2023 bude případné žádosti o slevu pronájmů projednávat rada města.

 

Číslo: RM/87/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán majetku předanému Městskému klubu Litovel k hospodaření 

dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/88/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje změnu rozpisu účelově vázaných příspěvků pro Městský klub Litovel v roce 2022.

 

Číslo: RM/89/4/2022 

Rada města Litovel 

a) ukládá Základní škole Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc převést částku 102.000 Kč ze svého 

rezervního fondu do svého fondu investičního. 

b) ukládá Základní škole Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc převést částku 102.000 Kč ze svého 

investičního fondu do rozpočtu města Litovel.

 

Číslo: RM/90/4/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 60.062 Kč pro období od 2. 1. do 30. 6. 2023 od nadace 

Women for women pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. 

b) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 30.000 Kč od spolku ADETO, z. s. pro Základní školu Litovel, 

Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/91/4/2022 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou výší odměn pro ředitelky školských příspěvkových organizací 

dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/92/4/2022 

Rada města Litovel souhlasí s upravenou výší mimořádných odměn pro ředitele příspěvkových organizací.

 

Číslo: RM/93/4/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit přijetí dotace v rámci dotačního programu 

Individuální dotace Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství pro r. 2022 a uzavřít Smlouvu 

o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Litovel na akci „MOSPREMA - Predikce a management 

kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/94/4/2022 

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

„Tradiční Litovelské slavnosti v rámci EHD a podpory cestovního ruchu“ do dotačního programu podpory kultury 
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v Olomouckém kraji v roce 2023 vyhlášeném Olomouckým krajem a podmínky spolufinancování.

 

Číslo: RM/95/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje podání projektu „Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635“ v rámci 

8. výzvy ITI Olomoucké aglomerace k předkládání strategických projektů do programových rámců - infrastruktura 

pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

 

Číslo: RM/96/4/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s cenovou nabídkou na provoz Senior Taxi Litovel podanou panem P. K. s následující úpravou: nástupní 

taxa ve výši 30 Kč a omezení počtu jíst, tj. přeprava maximálně 8krát za jeden kalendářní měsíc. 

b) souhlasí s podepsáním smlouvy mezi městem Litovel a P. K. TK TAXI KOTEK, IČ 08295328 o zajištění služby 

Senior taxi Litovel.

 

Číslo: RM/97/4/2022 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit se vstupem města Litovel do DSO Region Moravská cesta, 

IČO 09944991 a zároveň souhlasí se Stanovami vč. dodatků a příloh Stanov DSO Region Moravská cesta 

v předloženém znění. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel pověřit starostu města Viktora Kohouta k zastupování města Litovel 

v orgánech DSO Region Moravská cesta a k podání přihlášky ke členství v DSO Region Moravská cesta.

 

Číslo: RM/98/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje vydání bezplatných parkovacích karet pro rok 2023 dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/99/4/2022 

Rada města Litovel neschvaluje bezúplatný převod nepotřebného majetku od Armády ČR dle přílohy.

 

Číslo: RM/100/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje úpravu přidělení vitrín v ulici Husova v Litovli dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/101/4/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se změnou závazného ukazatele mzdové náklady pro TS Litovel, p. o. 

b) souhlasí se změnou závazného ukazatele odpisový plán pro TS Litovel, p. o.
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Číslo: RM/102/4/2022 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel delegovat Ing. Zdeňka Potužáka jako zástupce města na Valnou 

hromadu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., na funkční období 2022-2026 a jako náhradníka deleguje 

starostu města Viktora Kohouta. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel navrhnout Ing. Zdeňka Potužáka do představenstva a dozorčí rady 

Vodohospodářské společnosti Olomouc a.s. na funkční období 2022-2026. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel delegovat Jana Indru do funkce jednatele společnosti FCC Litovel, 

s.r.o. na funkční období 2022-2026 a do funkce členů dozorčí rady deleguje místostarostu města Mgr. Lubomíra 

Brozu, Bc. Zdeňka Jančího a Ing. Karla Zmunda. 

d) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel delegovat Ing. Zdeňka Potužáka do funkce člena představenstva 

Městské teplárenské společnosti a.s. Litovel na funkční období 2022-2026 a do funkce člena dozorčí rady deleguje 

Ing. Jaromíra Koláře. 

e) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel delegovat člena rady města pana Jiřího Kohouta jako zástupce města 

na členskou schůzi Litovelského bytového družstva na funkční období 2022-2026 a jako náhradníka deleguje 

místostarostu města Mgr. Lubomíra Brozu. 

f) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel delegovat starostu města Viktora Kohouta jako zástupce města 

na Valnou hromadu občanského sdružení MAS Moravská cesta, z.s. na funkční období 2022-2026 a jako 

náhradníka deleguje místostarostu města Mgr. Lubomíra Brozu. 

g) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel delegovat starostu města Viktora Kohouta jako zástupce města 

na Valnou hromadu Mikroregionu Litovelsko na funkční období 2022-2026.

 

Číslo: RM/103/4/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozdělení kompetencí starosty, 

místostarosty a členů rady města dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/104/4/2022 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel uložit starostovi města předkládat pravidelně 

zprávu jak postupují práce na protipovodňových opatřeních.

 

Číslo: RM/105/4/2022 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel uložit starostovi města předložit ZML návrh 

na zřízení pozice hlavního architekta.

 

Číslo: RM/106/4/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel uložit starostovi města předat k právnímu dořešení 

zajištění statiky domu na ul. 1. máje a informovat o postupu pravidelně ZML.

 

Číslo: RM/107/4/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel uložit starostovi města připravit změnu územního 

plánu ke schválení ZML. Na následujících jednáních ZML pravidelně informovat o plnění tohoto úkolu.
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Číslo: RM/108/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje Programové prohlášení Rady města Litovel pro volební období 2022-2026.

 

Číslo: RM/109/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Bytové komise s účinností od 1. 1. 2023: předseda: Mgr. Lubomír 

Broza, členové: Mgr. Lenka Fišrová, Jiří Kohout, Ing. Zdeněk Potužák, Jana Wagnerová, Hana Hrbčeková, Martin 

Pekař, zapisovatelka: Kateřina Rozmanová.

 

Číslo: RM/110/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise Fondu rozvoje bydlení (FRB) s účinností od 1. 1. 2023: 

předseda: Mgr. Lubomír Broza, členové: Ing. Jaromír Kolář, JUDr. Marie Mazánková, Miroslav Skácel, 

Ing. Radovan Vašíček, zapisovatelka: Bc. Dita Bednářová.

 

Číslo: RM/111/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Letopisecké komise s účinností od 1. 1. 2023: předseda: 

Ing. Radovan Urválek, členové: Mgr. Kamila Baláková, Mgr. Robert Najman, Marie Hrubá, zapisovatelka: Hana 

Dohnalová.

 

Číslo: RM/112/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise pro energetiku s účinností od 1. 1. 2023: předseda: 

Ing. Jan Fiala, členové: Ing. Helena Stoupová, Ing. Tomáš Janáček, Jan Kubáček, Bc. Natalie Hubáčková, 

Mgr. Lubomír Broza, Ing. Radovan Vašíček.

 

Číslo: RM/113/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise pro dopravu s účinností od 1. 1. 2023: předseda: Mgr. Jiří 

Konečný, členové: Ing. Alexandr Kučera, Ing. Zdeněk Zavadil, Ing. David Pöschl, Michal Blažek, Bc. Martin 

Hlavinka, Ing. Martin Benešl, Mgr. Lubomír Broza, Ing. Radovan Vašíček, zapisovatel: Martin Kopečný.

 

Číslo: RM/114/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise prevence kriminality a BESIP s účinností od 1. 1. 2023: 

předseda: Ing. Martin Benešl, členové: Ing. Květoslav Ambrož, Mgr. Jiří Konečný, Mgr. Kamila Baláková, 

Bc. Bronislav Tyl, Mgr. Zdenka Frištenská, Mgr. Jana Chmelařová, zapisovatelka: Mgr. Andrea Buchtová.

 

Číslo: RM/115/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise sociální a zdravotní s účinností od 1. 1. 2023: předsedkyně: 

Ing. Ludmila Zavadilová, členové: Mgr. Mirko Spurník, Mgr. Jan Šenk, Mgr. Josef Piska, Mgr. Sabina Buziová, 

Bc. Eva Vyroubalová, Mgr. Jana Sedlářová, zapisovatelka: Zuzana Rozehnalová.

 

Číslo: RM/116/4/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje zřízení a složení Komise SPOZ dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2023. 
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b) schvaluje navýšení hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty o 100 Kč s účinností od 1. 1. 2023.

 

Číslo: RM/117/4/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 8. 11. 2022.

 

Číslo: RM/118/4/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemků 

19/26 a 207/7, k.ú. Chořelice, obec Litovel mezi převodcem ROYAL VINEFIN Realitní s.r.o. zastoupený 

jednatelem Miroslavem Nedomou a nabyvatelem městem Litovel zastoupeným starostou Viktorem Kohoutem.

 

Číslo: RM/119/4/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Tegart s.r.o., se sídlem Slavíčkova 

840/1b, Brno - Lesná a městem Litovel. Předmětem dodatku jsou méněpráce a úprava sjednané doby předání díla 

v rámci realizace projektu: „Úprava toku Papírenská voda k.ú. Litovel“.

 

 

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


