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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 15. schůze Rady města Litovel, konané dne 8. srpna 2019 

 

Číslo: RM/570/15/2019 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení č. RML/472b/11/2019. 

b) schvaluje vnitřní předpis č. 3/2019/RML „Směrnice o postupu Osadních výborů v místních částech města 

Litovel“ s účinností od 1. 9. 2019.

 

Číslo: RM/571/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o ukončení pronájmu v objektu Sokolovny v Unčovicích na základě 

požadavku OV Unčovice pro firmu Baláž a v souladu s již přijatým usnesením RM č. 519/14, bod b) částka za 

pronájem za období od 1. 7. 2019 do 19. 7. 2019 ve výši 6.000 Kč bude přiřazena k položce pro OV Unčovice.

 

Číslo: RM/572/15/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc.č. 270/16, orná půda, o výměře 

3 197 m2, v k.ú. Nová Ves.

 

Číslo: RM/573/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku číslo SML/0158/2016/MH, 

SML/00171 uzavřené mezi nájemcem, tj. Spolkem TJ VS Litovel, z.s. se sídlem č.ev. 288, 784 01 Litovel, IČO 

45238359 a pronajímatelem, tj. městem Litovel za účelem rozšíření účelu užívání, kdy město Litovel na pronajatém 

pozemku hodlá vybudovat „workoutový“ prvek a „discgolfové“ hřiště.

 

Číslo: RM/574/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi 

městem Litovel a MUDr. A. Š., MEDICAS PRAKTIK s.r.o., kterým se mění bod III. - nájemné z důvodu změny 

poplatku z vybavení prostoru.

 

Číslo: RM/575/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi 

městem Litovel a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, kterým se mění bod III. - nájemné z důvodu 

změny poplatku z vybavení.

 

Číslo: RM/576/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku, na pronájem části pozemku parc.č. 886/3, ost. 

plocha/ost. komunikace, o výměře cca 30 m2, za účelem zřízení venkovního posezení pro návštěvníky Pivnice 

Na Myslivně, uzavřenou mezi městem Litovel a paní M. H. z Bohuslavic, na dobu neurčitou, za roční 
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nájemné 3.700 Kč.

 

Číslo: RM/577/15/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění dětského dne v Chořelicích 

dne 29. 6. 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Mysliveckým spolkem Unčovice 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/578/15/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění dětského dne v Rozvadovicích 

dne 31. 8. 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Mysliveckým spolkem Unčovice 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/579/15/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na nákup pohárů a věcných darů pro soutěžící hasičské soutěže 

veteránů, která se koná dne 31. 8. 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Sborem dobrovolných hasičů Savín 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/580/15/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění turnaje v badmintonu, který se koná 

28. 12. 2019. 

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

změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/581/15/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na výdaje spojené s účastí na ME v petanque, které se bude konat 

16. - 18. 9. 2019 v bulharské Albeně. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a P. B. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/582/15/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí týmu mažoretek na ME, 

které se koná v srpnu 2019 ve Francii. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Mažoretky Linetbells Litovel 

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

 

Číslo: RM/583/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje záměr pracovat na Darovací smlouvě a smlouvě o úschově. Současně Rada města 

Litovel souhlasí s budoucím přijetím daru sbírky klávesových a knoflíkových akordeonů, dále jde o heligonky 

od 55 českých výrobců i atypických harmonik, které tvoří expozici „První muzeum harmonik v ČR“. Vše 

po řádné přípravě podkladů je ke schválení.

 

Číslo: RM/584/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a FCC Litovel, s.r.o., jejímž 

předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 211.450 Kč za účelem podpory školních, sportovních 

a ekologických aktivit města Litovel v roce 2019, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/585/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o narovnání mezi poskytovatelem, tj. P. M., bytem Přemyslov 

a objednatelem, tj. městem Litovel. Předmětem narovnání je poskytnutí kompenzace za omezení vlastnického 

práva, bezdůvodné obohacení za užívání pozemku ve výši 8.000 Kč.

 

Číslo: RM/586/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP uzavřené mezi 

Olomouckým krajem a městem Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/587/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci od ředitele TS Litovel, p. o. o záměru ukončit pracovní poměr 

a ukládá útvaru tajemníka vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitele TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/588/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel, jako dárcem a Hasičským 

záchranným sborem Olomouckého kraje, jako obdarovaným, na jejímž základě město Litovel bezúplatně převede 

ze svého majetku osvětlovací balón POWERMOON včetně příslušenství v celkové hodnotě 80.100 Kč 

do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

 

Číslo: RM/589/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/590/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením předložených smluv (celkem 7 ks) s názvem „Smlouva o zajištění 

přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související č. 4000224218 – 224“. Smlouvy budou uzavřeny 

mezi městem Litovel a společností GasNet s.r.o. Ústí nad Labem, který je zastoupen společností GridServices s.r.o. 
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Brno.

 

Číslo: RM/591/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 k V (NN) č. 19_SOP_01_4121546373. Smlouva bude uzavřena mezi městem 

Litovel a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/592/15/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k akci „Nové kabelové rozvody Rozvadovice - veřejné 

osvětlení, rozhlas a HDPE trubka“ mezi městem Litovel a spoluvlastníky K. E. a K. O., v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k akci „Nové kabelové rozvody Rozvadovice - veřejné 

osvětlení, rozhlas a HDPE trubka“ mezi městem Litovel a spoluvlastníky V. V. a V. M., v předloženém znění. 

c) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k akci „Nové kabelové rozvody Rozvadovice - veřejné 

osvětlení, rozhlas a HDPE trubka“ mezi městem Litovel a spoluvlastníky S. J. a S. J., v předloženém znění. 

d) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k akci „Nové kabelové rozvody Rozvadovice - veřejné 

osvětlení, rozhlas a HDPE trubka“ mezi městem Litovel a spoluvlastníky S. J. a S. R., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/593/15/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k akci „Nové kabelové rozvody Rozvadovice - veřejné 

osvětlení a rozhlas“ mezi městem Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k akci „Nové kabelové 

rozvody Rozvadovice - veřejné osvětlení a rozhlas“ mezi městem Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, 

p. o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/594/15/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k akci „Zemní vedení VO, místního rozhlasu, optického 

kabelu v obci Březové, k.ú. Unčovice“ mezi městem Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., 

v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k akci „Zemní vedení 

VO, místního rozhlasu, optického kabelu v obci Březové, k.ú. Unčovice“ mezi městem Litovel a Správou silnic 

Olomouckého kraje, p. o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/595/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí v souladu s uzavřenou Smlouvou o nájmu pozemku, SML/0158/2016/MH, čl. VI, 

bod. 7. s konáním veřejnosti přístupné akce BOBR CUP 2019, konané ve dnech 4. 10. - 6. 10. 2019 na pozemku 

parc.č. 479/2 a v prostorách kempu pro pořadatele TJ VS Litovel. 

Současně Rada města Litovel souhlasí s: 

- výpomocí Městské policie Litovel při koordinaci závodu 

- povolením otištění loga v tiskovinách soutěže 

- bezplatnou inzercí v Litovelských novinách - září, říjen 
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- bezplatným pronájmem Sokolovny od pátku 4. 10. 2019 od 20.00 hod. do 6. 10. 2019 do 10.00 hod.

 

Číslo: RM/596/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o údržbě zařízení č. 9190294 mezi městem Litovel a firmou 

Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, na údržbu výtahu v objektu č. 664/1 v Litovli, 

ul. Kollárova.

 

Číslo: RM/597/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 14/K k nájemní smlouvě o provozování infrastrukturního 

majetku - kanalizace ze dne 29. 1. 2004 s provozovatelem VHS Čerlinka s.r.o.

 

Číslo: RM/598/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 akce „Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“. 

Dodatek č. 4 bude uzavřen mezi městem Litovel a dodavatelem stavby IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc 

a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/599/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: „Lesní hospodářské osnovy pro zařizovací 

obvod Litovel na celkové výměře lesních pozemků cca 940 ha“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel 

a společností SILVA PROJEKT, s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/600/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k akci: „Odpadní kanál rybníka 

„Uničovský“, k.ú. Litovel“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností IDS - Inženýrské 

a dopravní stavby Olomouc a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/601/15/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny č. 68/2019/RM až 75/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/602/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství a zápis z jednání 

s Ing. Langem ze dne 17. 7. 2019.

 

Číslo: RM/603/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o plnění rozpočtu za období leden až červen 2019.
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Číslo: RM/604/15/2019 

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

města Litovel k 30. 6. 2019.

 

Číslo: RM/605/15/2019 

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

města Litovel k 31. 7. 2019.

 

Číslo: RM/606/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o převodu finančních prostředků určených na výsadbu minimálního 

podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

 

Číslo: RM/607/15/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 24.664 Kč pro období do 31. 12. školního roku 2019/2020 

od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. 

b) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 35.654 Kč pro období od 2. 1. do 30. 6. školního roku 

2019/2020 od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/608/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí s čerpáním částky 162.659 Kč z investičního fondu Základní školy Litovel, 

Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/609/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí se změnou termínu výplaty odměny ředitelky Základní školy a mateřské školy 

Nasobůrky.

 

Číslo: RM/610/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí s rozpočtovou změnou v rámci rozpočtu OŠKS na zajištění všech nákladů spojených 

s realizací akce zateplení budovy ŠJ Litovel.

 

Číslo: RM/611/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje předložené platové výměry ředitelek samostatných mateřských škol platné 

od 1. srpna 2019.

 

Číslo: RM/612/15/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s odklizením zbývajícího rumiska z pozemku města Litovel parc.č. 803, v k.ú. Litovel na náklady města 

Litovel. Odklizení pozemku zajistí TS Litovel a náklady uhradí odbor ŽP. 
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b) nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku paní F. Š. na odklizení zbývajícího rumiska z pozemku města 

Litovel parc.č. 803, v k.ú. Litovel.

 

Číslo: RM/613/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje předložený záměr města, včetně všech podmínek, v souladu s ust. § 39, odst. 1., 

zák. č. 128/2000 Sb. v platném  znění - pacht pozemků ve vlastnictví města Litovel, dle přílohy č. 1 na 5 listech.

 

Číslo: RM/614/15/2019 

Rada města Litovel uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, kterou se mění OZV č. 12/2012 

o veřejném pořádku (článek 1), dle článku 6, odst. 1, z místa používání zábavní pyrotechniky dle čl. 4., pořadateli 

akce Agentuře Marek Zahradníček z Olomouce, při konání veřejnosti přístupné akce „Litovelský otvírák 2019“, 

konaný dne 10. srpna 2019, v prostorách areálu Pivovaru v Litovli.

 

Číslo: RM/615/15/2019 

Rada města Litovel 

a) neschvaluje dlouhodobý pronájem městských pozemků pro genofondový sad. 

b) neschvaluje finanční spoluúčast na výsadbu a realizaci genofondového sadu. 

c) neschvaluje zajištění pomoci při realizaci povýsadbové péče pracovníky VPP.

 

Číslo: RM/616/15/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí s odškodněním poškozeného PhDr. J. H. z Litovle z pojistné smlouvy města Litovel 

č. 7720888096.

 

Číslo: RM/617/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu o činnosti LIK za 1. pololetí 2019.

 

Číslo: RM/618/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním rozpočtu města Litovel na rok 2020. Současně Rada města Litovel 

uděluje výjimku ze Směrnice 6/2017/RML „Harmonogram prací na sestavení rozpočtu města Litovel“ pro tvorbu 

rozpočtu na rok 2020.

 

Číslo: RM/619/15/2019 

Rada města Litovel 

a) byla seznámena s programem akce Litovelské slavnosti – EHD, která se koná 7. 9. 2019. 

b) schvaluje součinnost ve spolupráci s TS - zapůjčení zábran a výlepu plakátů zdarma a součinnost s úklidem 

během konání akce, součinnost TIC a MK Litovel - zdarma vstupné na radniční věž, poskytnutí průvodce 

po památkách Litovle a zapůjčení mobiliáře MK (lavičky a sety). 

c) schvaluje vstupné zdarma do Muzea Litovel a na radniční věž v den akce. 

d) schvaluje výjimku z OZV č. 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v den 

konání akce do 22 hod. na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. 
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e) souhlasí se záborem náměstí Přemysla Otakara v pátek 6. 9. 2019 pouze některých vyhrazených parkovacích 

míst a v sobotu 7. 9. 2019 celého náměstí. 

f) souhlasí s bezplatným zapůjčením tří reklamních stojanů od TS Litovel.

 

Číslo: RM/620/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Strategické komise s účinností od 1. 9. 2019: předseda: Lubomír 

Hartman, členové: Mgr. Eva Hrachovcová, Kamil Veselý, Mgr. Alice Hemerková-Bittnerová, Martin Geprt. 

Současně Rada města Litovel požaduje za půl roku prezentaci dalších strategických vizí.

 

Číslo: RM/621/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje střednědobý výhled TS Litovel na období 2021-2023.

 

Číslo: RM/622/15/2019 

Rada města Litovel 

bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za 1. pololetí 2019, včetně plnění finančního plánu.

 

Číslo: RM/623/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí plán tvorby a čerpání peněžních fondů TS Litovel k 30. 6. 2019.

 

Číslo: RM/624/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel za II. Q/2019.

 

Číslo: RM/625/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložené odpisové plány na nově pořízená zařízení 

– kontejner typu Avia se sklopnými bočnicemi a traktorový přívěs NUNC 50.

 

Číslo: RM/626/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z valné hromady společníků obchodní společnosti FCC Litovel, s.r.o. 

ze dne 13. 6. 2019.

 

Číslo: RM/627/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 24. 6. 2019.

 

Číslo: RM/628/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Letopisecké komise ze dne 6. 6. 2019. Současně Rada města 

Litovel žádá pana starostu projednat se subjekty, kterým město poskytuje finanční prostředky, aby vyvinuly větší 

aktivitu při předkládání zpráv do Kroniky města Litovel s možností krácení příspěvků od města.
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Číslo: RM/629/15/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápisy ze zasedání Komise pro investice a výstavbu ze dne 24. 6. 2019 

a 24. 7. 2019 v Litovli.

 

Číslo: RM/630/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na administraci veřejných zakázek „Výstavba sběrného 

dvora Litovel - stavební část“ a „Výstavba sběrného dvora Litovel - dodávka a vybavení“ mezi městem Litovel 

a ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/631/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí v souladu s ust. § 39 odst. 1, zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, se zveřejněním pronájmu prostor sloužící podnikání v areálu městského koupaliště v Litovli, bufet 

s venkovní terasou, pro letní sezónu 2020 - 2022 za měsíční smluvní nájemné 9.000 Kč, denní nájemné 300 Kč 

(smlouva na tři roky).

 

Číslo: RM/632/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

k akci „Zemní vedení veřejného osvětlení (VO), místního rozhlasu, optického kabelu, osazení a zapojení 

osvětlovacích bodů v obci Březové, k.ú. Unčovice“ mezi městem Litovel a Povodím Moravy, s.p., v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/633/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností ČEZ Distribuce, a. s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/634/15/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění akce GRAFFITI JAM dne 31. 8. 2019 

v Litovli. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a P. J., Litovel v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce. Podmínkou přidělení daru je ukončení akce v 20.00 hod.

 

Číslo: RM/635/15/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku smlouvy o dílo na akci Školní jídelna Litovel, Studentů 91/1 – 

zateplení budovy.

 

Číslo: RM/636/15/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o pronájmu reklamních ploch mezi městem Litovel a společností FIXUM 

a.s., v předloženém znění.
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Číslo: RM/637/15/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny číslo 76/2019/RM až 78/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/638/15/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zapojením do projektu „Nezapomeňme“, který bude uspořádán k výročí třiceti let od sametové 

revoluce v prostorech u Morového sloupu na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v termínu od 27. 8. do 10. 9. 2019. 

Vzhledem k tomu, že město Litovel je spoluorganizátorem akce, nebudou se hradit žádné zábory veřejného 

prostranství. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Nezapomeňme“. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a POST BELLUM, o. p. s. – Paměť národa Střední Morava, v předloženém znění. 

c) souhlasí s použitím znaku města Litovel k tomuto projektu.

 

Číslo: RM/639/15/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s bezplatným parkováním veteránů značek Čezeta, Manet a Tatran v prostorech u Morového sloupu 

na náměstí Přemysla Otakara v Litovli dne 21. 9. 2019 v době 11.00 – 14.00 hod. 

b) souhlasí s poskytnutím součinnosti městské policie při průjezdu kolony motocyklů městem Litovel.

 

Číslo: RM/640/15/2019 

Rada města Litovel ukládá vedoucí muzea, aby předložila určitou koncepci stálých expozic v muzeu na další 

4 roky, a to do termínu 31. 10. 2019.

 

 

 

 

 

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

              starosta města              místostarosta města 
 


