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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 25. schůze Rady města Litovel, konané dne 23. ledna 2020 

 

Číslo: RM/916/25/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 138/2019/RM až 157/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/917/25/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu včetně příloh. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit dle důvodové zprávy a příloh rozpočtové změny 2/2020/ZM 

až 78/2020/ZM.

 

Číslo: RM/918/25/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou Kupní smlouvu na zakoupení 

ražené studny, umístěné na pozemku ve vlastnictví města Litovel parc.č. 479/20, díl č. 6, k.ú. Litovel, lokalita 

Komárov. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a paní M. V. z Litovle.

 

Číslo: RM/919/25/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se změnou využití pozemku parc.č. 117/1, v k.ú. Myslechovice. 

b) souhlasí s podáním žádosti na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) o povolení na novou 

výsadbu vinné révy o výměře cca 3 ha.

 

Číslo: RM/920/25/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí poskytnuté informace o nedodržení směrnice RML č. 3/2019 O postupu osadních výborů 

v místních částech města Litovel ze strany předsedy Osadního výboru Chořelice, pana Ing. Vladimíra Vaňka. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit bod b), který zní následovně: „Zastupitelstvo města Litovel 

ukládá do budoucna v obdobných případech RML následující postup: 

- předem neodsouhlasené právní jednání dodatečně schválit, je-li zakoupená movitá věc pro město Litovel účelná, 

využitelná a potřebná, anebo zamítnout schválení předem neodsouhlaseného právního jednání, není-li zakoupená 

movitá věc pro město Litovel účelná, využitelná a potřebná.“ 
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c) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel snížit odměnu panu Ing. Vladimírovi Vaňkovi, předsedovi 

Osadního výboru Chořelice stanovené ZML spolupracujícím občanům po dobu X měsíců na XX % za porušení 

postupu stanoveného směrnicí RML č. 3/2019.

 

 

 

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

                 starosta města                místostarosta města 

 


