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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 9. schůze Rady města Litovel, konané dne 9. března 2023 

 

Číslo: RM/212/9/2023 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc.č. 224/52, orná půda, o výměře 

180 m2, v k.ú. Unčovice.

 

Číslo: RM/213/9/2023 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 1583/1, ostatní plocha, 

o výměře cca 100 m2, v k.ú. Litovel.

 

Číslo: RM/214/9/2023 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc.č. 34/4, ostatní plocha, o výměře 

cca 250 m2, v k.ú. Myslechovice za účelem využití pozemku na přestavbu autodílny na rodinný dům a zahradu.

 

Číslo: RM/215/9/2023 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí ukončení nájmu ke Smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 7. 7. 2014 mezi městem Litovel 

a paní E. Z. z Olomouce, na pronájem části pozemku parc.č. 349, v k.ú. Tři Dvory u Litovle, o výměře 346 m2, 

v souladu s článkem VII. smlouvy, Doba nájmu, výpovědí k datu 31. 3. 2023. 

b) schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem 

části pozemku parc.č. 349, trvalý travní porost, o výměře 346 m2, na dobu neurčitou, za účelem manipulační plochy 

ke stabilnímu včelínu včetně údržby pronajaté části pozemku za roční nájemné 2 Kč/m2/rok navýšené o daň 

z přidané hodnoty.

 

Číslo: RM/216/9/2023 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost paní M. N. z Choliny o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 131/2, vedeného 

v kultuře zahrada, v k.ú. Myslechovice, v souladu s čl. VII. smlouvy, výpovědí k datu 31. 3. 2023. Z důvodu úhynu 

koně nelze nadále pozemek pro sjednaný účel využívat. 

b) ukládá Technickým službám Litovel pozemek zkulturnit, posekat přerostlý plevel a odstranit suché a polámané 

větve stromů, které se nachází na pozemku parc.č. 131/2, v k.ú. Myslechovice, jehož vlastníkem je město Litovel.

 

Číslo: RM/217/9/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na podporu činnosti společnosti v roce 2023. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a společností Zdravotní klaun, o. p. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.
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Číslo: RM/218/9/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na podporu činnosti v roce 2023. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Hanáckým petanque klubem 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/219/9/2023 

Rada města Litovel nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro P. Š., Štěpánov.

 

Číslo: RM/220/9/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na opravu a vybavení klubovny a výstavní činnost v roce 2023. 

b) 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.

 

Číslo: RM/221/9/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 12.000 Kč na podporu činnosti mobilního hospice v roce 2023. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a hospicem Nejste sami - mobilní hospic, 

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

 

Číslo: RM/222/9/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů při konání minifestivalu amatérských 

hudebních skupin dne 23. června 2023 ve dvoře SOŠ Litovel. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Střední odbornou školou Litovel 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/223/9/2023 

Rada města Litovel nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na podporu činnosti spolku Jak Dál? z. s.

 

Číslo: RM/224/9/2023 

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

IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupeným 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. 58/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Chořelice, obec Litovel, pro stavbu č. IP-12-8026994/VB/001, Chořelice, č.p. 5917 – příp. do 50 m, kNN 

za cenu 3.000 Kč + DPH.
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Číslo: RM/225/9/2023 

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

IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupeným 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. 514, ostatní plocha, v k.ú. Unčovice, obec 

Litovel, pro stavbu č. IV-12-8014498/VB/001 „Unčovice, RD Fabian“ za cenu 3.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/226/9/2023 

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

IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupeným společností ELMO-

SA, spol. s.r.o., se sídlem Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc, IČ: 479 77 001, a povinným, tj. městem Litovel 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 833/10, ostatní plocha, parc.č. 838/1, orná půda, 

parc.č. 838/5, orná půda, parc.č. 838/6, orná půda, parc.č. 838/7, orná půda, parc.č. 842/2, orná půda a prac.č. 842/3, 

orná půda, to vše v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8023129/VB/002, Litovel, Pošmýlská, 30 RD, 

č.p. 291/4 – kNN, za cenu 4.500 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/227/9/2023 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o., sídlo: 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupený 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. 399/4,  parc.č. 404/3,  parc.č. 738/1,  parc.č. 738/2,  parc.č. 738/3,  parc.č. 1583/1, v k.ú. Litovel, 

obec Litovel, pro stavbu č. 7700104584, Z-HAV MS Litovel - Novosady“ za cenu určenou znaleckým posudkem, 

tj. 56.010,90 Kč včetně DPH.

 

Číslo: RM/228/9/2023 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést 

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

02 zastoupená společností Elektromontáže BLESK, s.r.o., se sídlem Na Zákopě 452/1a, 77900 Olomouc, 

IČ: 26836041 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 1701, 

ostatní plocha, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IP-12-8031310/VB/001 Litovel, Lesní zátiší, p.č. 819, 959, 

vNN, kNN za cenu určenou dle energetického zákona, tj. 7.000 Kč včetně DPH.

 

Číslo: RM/229/9/2023 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést 

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

405 02 zastoupeným společností Elektromontáže BLESK, s.r.o., se sídlem Na Zákopě 452/1a, 77900 Olomouc, 

IČ: 26836041 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 795/2, 

ostatní plocha, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8024075/VB/001 Litovel, Pavlínka, č.p. 805 - 

připojení kNN za cenu určenou dle energetického zákona, tj. 2.000 Kč, ke které bude připočtena DPH v zákonné 

sazbě.

 

Číslo: RM/230/9/2023 

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 

zastoupeným společností ENCO group, s.r.o., IČ: 26828570, se sídlem Olomoucká 12, 789 01 Zábřeh a povinným, 

tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 399/4, v k.ú. Litovel, obec 
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Litovel, pro stavbu č. IV-12-8025015/SOBS VB/2 - zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN 

za cenu určenou dle energetického zákona, tj. 2.000 Kč, ke které bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

 

Číslo: RM/231/9/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené smlouvy o budoucí realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie (Z_S14_12_8120089550) mezi městem Litovel a společností ČEZ 

Distribuce, a.s.

 

Číslo: RM/232/9/2023 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování Architektonické studie - Revitalizace sídliště Litovel 

- Novosady se společností ALFAPROJEKT Olomouc a.s.

 

Číslo: RM/233/9/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje výběr dodavatele: „Stavba urnové zdi na městském hřbitově v Litovli“ se zhotovitelem Martin Hönig, 

Červenka. 

b) schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo na akci „Stavba urnové zdi na městském hřbitově v Litovli“ 

se zhotovitelem Martin Hönig, Červenka.

 

Číslo: RM/234/9/2023 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou darovací smlouvu mezi 

obdarovaným, tj. městem Litovel, zastoupeným starostou a dárcem, tj. Olomouckým krajem, zastoupeným 

hejtmanem, který touto smlouvou daruje obdarovanému části pozemků parc.č. 1577/30, ostatní plocha, o výměře 

2 531 m2 a parc.č. 1581/2, ostatní plocha, o výměře 1 059 m2, dle geometrického plánu č. 2953-177/2022 ze dne 

11. 5. 2022 pozemky parc.č. 1577/50, o výměře 2 531 m2 a parc.č. 1581/3, o výměře 1 059 m2, vše v katastrálním 

území a obci Litovel, a část pozemku parc.č. 945/1, ostatní plocha, o výměře 68 m2, dle geometrického plánu č. 867-

177/2022 ze dne 11. 5. 2022 pozemek parc.č. 945/32, o výměře 68 m2, vše v katastrálním území a obci Červenka.

 

Číslo: RM/235/9/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace hřiště ZŠ Vítězná“. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a PRECOL s. r. o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/236/9/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření dodatku smlouvy mezi městem Litovel a firmou Pavlacký s.r.o., 

Luhačovice na opravu povrchu sportovní haly ZŠ Vítězná.

 

Číslo: RM/237/9/2023 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu 9/2023/RM.
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Číslo: RM/238/9/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Městského klubu 

Litovel sestavenou ke dni 31. 12. 2022. 

b) souhlasí s převedením 200.000 Kč do fondu odměn a 224.533,46 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/239/9/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Mateřské školy 

G. Frištenského, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2022. 

b) souhlasí s převedením částky 37.654,38 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/240/9/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Mateřské školy 

Gemerská, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2022. 

b) nařizuje převedení hospodářského výsledku ve výši 113.559,66 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/241/9/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Školní jídelny 

Litovel, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2022. 

b) souhlasí s převedením 80.000 Kč do fondu odměn a 278.492,13Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/242/9/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Základní školy 

Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc sestavenou ke dni 31. 12. 2022. 

b) souhlasí s převedením částky 267.270,20 Kč do rezervního fondu školy.

 

Číslo: RM/243/9/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Základní školy 

a mateřské školy Nasobůrky sestavenou ke dni 31. 12. 2022. 

b) souhlasí s převedením částky 84.698,42 Kč do rezervního fondu školy.

 

 

 

 



 

  Stránka 6 z 9 

Číslo: RM/244/9/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Základní školy 

Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc sestavenou ke dni 31. 12. 2022. 

b) souhlasí s převedením 337.014,33 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/245/9/2023 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím dotace ve výši 597.356 Kč pro Mateřskou školu G. Frištenského, 

příspěvkovou organizaci v rámci OP Jan Amos Komenský „Šablony pro MŠ a ZŠ I“.

 

Číslo: RM/246/9/2023 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit přijetí dotace na základě Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR č. 22_004/0000207 v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2021-2027 na realizaci projektu „ČOV Litovel - Solární sušení surového kalu“ vč spolufinancování akce, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/247/9/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na doporučení hodnotící komise, která provedla hodnocení nabídek k nadlimitní veřejné zakázce 

na stavební práce s názvem „Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní 

části Savín pitnou vodou“ s rozdělením na části: 

- část 1 Odkanalizování a likvidace OV v místní části Savín a zásobování místní části Savín pitnou vodou; 

- část 2 Odkanalizování a likvidace OV v místní části Nová Ves, 

vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 31. 10. 2022 pod evidenčním číslem ev.č. Z2022-044153 a schvaluje 

níže uvedeného dodavatele.  

Nejvhodnější je nabídka účastníka č. 3 „Kanalizace a vodovod Litovel“, správce STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 

158 00 Praha, IČ: 60838744 kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc a druhý společník QUANTUM, a.s., 

Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov, IČ: 25307762, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu pro obě části zakázky. 

Současně Rada města Litovel pověřuje starostu města k vydání rozhodnutí o výběru dodavatele, samostatně pro 

jednotlivé části. 

Rada města Litovel schvaluje návrhy smluv o dílo předložené vybraným dodavatelem ve své nabídce pro jednotlivé 

části a pověřuje starostu podpisem těchto smluv v termínu, kdy to umožní zákonné požadavky (po uplynutí lhůty 

pro námitky). 

b) schvaluje záměr budoucího pronájmu kanalizací Nová Ves a Savín, vodovodu Savín a ČOV Litovel - Solární 

sušení surového kalu společnosti VHS Čerlinka s.r.o. s uplatněním DPH na výstupu.

 

Číslo: RM/248/9/2023 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit předběžný souhlas s majetkoprávním vypořádání 

- prodejem části pozemků: 

- v k.ú. Víska u Litovle parc.č. 56/37, orná půda, 

- v k.ú. Nasobůrky parc.č. 208/20, orná půda, parc.č. 208/26, orná půda, pro budoucí rozšíření stávající D35 

za podmínek: 

1) Cena pozemků stanovena znaleckým posudkem. 

2) Vedlejší náklady související s prodejem pozemků jdou k tíži ŘSD ČR. 
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b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s tím, aby ŘSD ČR na své náklady provedlo geometrické 

rozdělení výše uvedených pozemků, jelikož ŘSD ČR nepožaduje celé plochy těchto pozemků, ale jen nutnou část.

 

Číslo: RM/249/9/2023 

Rada města Litovel schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo č. SML/0145/2022/MH uzavřené dne 14. 10. 2022 

na akci „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle“ 

se společností KARETA s.r.o. Bruntál.

 

Číslo: RM/250/9/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím městských pozemků k přechodnému parkování aut na náměstí Přemysla Otakara v Litovli 

ve vyhrazeném prostoru mezi parkovacími sloupky a na travnaté ploše v ul. Sušilova v Litovli při konání akce 

„O erb města Litovel“, která se bude konat 15. 4. 2023. 

b) souhlasí se součinností Městské policie Litovel při organizování dopravní situace na sídlišti Vítězná v den konání 

akce. Současně Rada města Litovel požaduje, aby pořadatel akce zajistil dostatečný počet pořadatelů, kteří budou 

organizovat příjezdy účastníků. 

c) schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků, uzavřenou mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel 

za účelem parkování osobních aut na náměstí Přemysla Otakara v Litovli (ve vyhrazeném prostoru) a na travnaté 

ploše v ul. Sušilova v Litovli pro účastníky akce soutěže mažoretek „O erb města Litovel“, která se bude konat 

dne 15. 4. 2023 za smluvní nájemné 100 Kč.

 

Číslo: RM/251/9/2023 

Rada města Litovel projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Savín a schvaluje v souladu s ustanovením 

§ 39 odst. 1., zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zveřejnění 

výpůjčky sklepních prostor nacházejících se v suterénu objektu č.p. 15 v Litovli, místní část Savín.

 

Číslo: RM/252/9/2023 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost Městského klubu Litovel ve věci spolupráce města při organizování veřejnosti přístupné 

akce „Zahájení turistické sezóny“, která se bude konat 15. 4. 2023 v době od 8.00 do 15.00 hod. na náměstí Přemysla 

Otakara v Litovli ve vyhrazeném prostoru před Nečízem mezi parkovacími sloupky. 

b) souhlasí s bezplatným vstupem do Městského muzea a na radniční věž v den akce. 

c) souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře města (stánky, lavice). 

d) souhlasí se zpřístupněním podzemních rozvaděčů v místě záboru s tím, že pořadatel akce zajistí odečet spotřeby 

elektrické energie s následnou úhradou na účet města (sazba 8,50 Kč za kWh). 

e) souhlasí se zajištěním občerstvení pro účinkující. 

f) souhlasí se součinností Městské policie při konání akce. 

g) souhlasí s vyčištěním toku Nečíz a jeho následné využívání k plavbě na pramicích.
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Číslo: RM/253/9/2023 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost Základní umělecké školy Litovel ve věci spolupráce města Litovel při organizování 

veřejnosti přístupné akce „ZUŠ OPEN“, která se bude konat ve dnech 30. a 31. května 2023 na náměstí Přemysla 

Otakara v Litovli. Pořadatelem akce je ZUŠ Litovel. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 30.250 Kč vč. DPH na pokrytí nákladů spojených se zapůjčením pódia 

o velikosti 7x6 m od pana P. 

c) schvaluje zpřístupnění elektrických rozvaděčů na náměstí v místě záboru. 

d) schvaluje bezplatné zapůjčení stanů a slunečníků od města Litovel. 

e) schvaluje dle OZV 4/2019 o míst. poplatcích čl. 5, bod (1), písm. k), pro kulturní akce není stanoven místní 

poplatek.

 

Číslo: RM/254/9/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s použitím znaku města Litovel na plakátech při pořádání akce „Amatérské závody mopedů Wild Hogs 

Unčovice“, která se bude konat dne 27. 5. 2023 v Unčovicích. 

b) souhlasí se součinností Městské policie Litovel k usměrnění a zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích v době konání závodů.

 

Číslo: RM/255/9/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí Bilanci hospodaření v lesích za období 1. – 12. 2022, včetně plnění finančního 

plánu 1. – 12. 2022 pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/256/9/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů pro rok 2023 pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/257/9/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti LIK a vyřazení majetku města Litovel.

 

Číslo: RM/258/9/2023 

Rada města Litovel schvaluje Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Litovel za rok 2022.

 

Číslo: RM/259/9/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 7. 2. 2023.

 

Číslo: RM/260/9/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 24. 2. 2023.
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Číslo: RM/261/9/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření dodatku smlouvy mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o. 

na instalaci zvedací plošiny, pomocí níž bude dopravována strava do zvýšeného přízemí.

 

Číslo: RM/262/9/2023 

Rada města Litovel souhlasí s objednáním a pořízením 3 ks parkovacích automatů od Saba ClickPark s.r.o.,, 

Malešická 2679/49, Praha 3, typu Strada Evolution 3. Současně Rada města Litovel uděluje výjimku ze Směrnice 

č. 2/2019/RML, bodu 3.1.

 

Číslo: RM/263/9/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s účastí starosty města na poznávacím semináři v Estonsku ve dnech od 24. 4. 2023 do 28. 4. 2023. 

Organizátorem semináře je MaS Moravská cesta. 

b) souhlasí s uhrazením účastnického poplatku ve výši 8.000 Kč.

 

Číslo: RM/264/9/2023 

Rada města Litovel vyhovuje žádosti společnosti ASET studio s.r.o. ve věci prodloužení termínu s tím, že dodatek 

ke smlouvě bude předložen na další schůzi RM.

 

Číslo: RM/265/9/2023 

Rada města Litovel souhlasí s konáním akce „4. ročník zahájení sezóny aneb Hanácké čmód“, která se bude konat 

6. 5. 2023 na náměstí Přemysla Otakara v Litovli.

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


