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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 26. schůze Rady města Litovel, konané dne 30. ledna 2020 

 

Číslo: RM/921/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí ukončení společného pronájmu pozemku parc.č. 1004/2, k.ú. Litovel, lokalita Šargounská 

dle Smlouvy o nájmu pozemku (SML/0410/2019/MH) pro paní Z. H. z Litovle na základě její žádosti. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku (SML/0003/2020/MH) na pronájem pozemku parc.č. 1004/2, 

v k.ú. Litovel. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a paní Ž. M. z Litovle, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/922/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6, o výměře 230 m2, v k.ú. Litovel, 

lokalita Komárov. 

b) schvaluje nájemce paní R. B. na pronájem části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6, o výměře 230 m2, v k.ú. Litovel, 

lokalita Komárov. 

c) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s vybraným nájemcem v souladu s podmínkami zveřejnění záměru města 

ze dne 20. 12. 2019.

 

Číslo: RM/923/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu SML/0005/2020/MH na pozemek parc.č. 803, ostatní 

plocha/jiná plocha, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a paní A. F. z Litovle, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/924/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku SML/0006/2020/MH na pozemek parc.č. 307 

(část), trvalý travní porost, o výměře 1 750 m2 a pozemku parc.č. 308 (část), trvalý travní porost, o výměře 8 225 m2. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a paní M. L. z Pňovic, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/925/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost Sdružení rodičů a přátel školy Nasobůrky, z.s. ve věci prominutí nájmu velkého sálu 

Kulturního domu v Nasobůrkách při veřejnosti přístupné akci „Dětský maškarní karneval“, která se konala 

19. 1. 2020. 

b) nesouhlasí s prominutím nájmu velkého sálu KD Nasobůrky při pořádání akce „Dětský maškarní karneval“, 

která se konala 19. 1. 2020. 

c) trvá na úhradě energií v plném rozsahu.
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Číslo: RM/926/26/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na činnost společnosti 

v roce 2020 mezi městem Litovel a Muzejní společností Litovelska. 

b) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na činnost pěveckého sboru 

v roce 2020 mezi městem Litovel a Senzakordem. 

c) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na činnost PS Palora v roce 2020 

mezi městem Litovel a Gymnáziem Jana Opletala Litovel.

 

Číslo: RM/927/26/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na organizační zajištění Mini 

cupu v roce 2020 mezi městem Litovel a Tělovýchovnou jednotou Tatran Litovel. 

b) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost spolku v roce 2020 

mezi městem Litovel a Motosportem Hlavinka. 

c) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na činnost a údržbu areálu 

v roce 2020 mezi městem Litovel a AMK Litovel v ÚAMK. 

d) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na sportovní přípravu 

v roce 2020 mezi městem Litovel a B. D.

 

Číslo: RM/928/26/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost v roce 2020 

mezi městem Litovel a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací Litovel. 

b) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na opravu a vybavení klubovny 

a výstavní činnost v roce 2020 mezi městem Litovel a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Litovel. 

c) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na organizaci mezinárodních závodů 

v roce 2020 mezi městem Litovel a Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů, místním spolkem 

Litovel, z. s.  

d) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč na činnost organizace a údržbu 

areálu v roce 2020 mezi městem Litovel a Českým kynologickým svazem ZKO Litovel - 049.

 

Číslo: RM/929/26/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na pořízení polohovací postele 

v roce 2020 mezi městem Litovel a Odborným léčebným ústavem Paseka. 

b) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost společnosti 

v roce 2020 mezi městem Litovel a Společností podané ruce o.p.s. 

c) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti v roce 2020 

mezi městem Litovel a Společností pro ranou péči, pobočkou Olomouc. 

d) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na činnost obecně prospěšné 

společnosti v roce 2020 mezi městem Litovel a Domovem se zvláštním režimem Bílsko.
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Číslo: RM/930/26/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na činnost spolku v roce 2020 

mezi městem Litovel a Spolkem Gustava Frištenského. 

b) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na činnost klubu v roce 2020 

mezi městem Litovel a Hanáckým pétanque klubem. 

c) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 14.000 Kč na činnost klubu v roce 2020 

mezi městem Litovel a Klubem litovelského petanque. 

d) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na činnost v roce 2020 

mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel.

 

Číslo: RM/931/26/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na vybavení mateřské školy 

v roce 2020 mezi městem Litovel a Církevní mateřskou školou Svatojánek v Litovli. 

b) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč na organizační zajištění tradiční 

pouti na Starém městě v Litovli v roce 2020 mezi městem Litovel a Charitou Šternberk. 

c) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč na mzdové náklady pro průvodce 

v kapli sv. Jiří v roce 2020 mezi městem Litovel a Římskokatolickou farností Litovel.

 

Číslo: RM/932/26/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s morální záštitou města Litovel nad akcí „Celostátní setkání zástupců Kruhu přátel hudby“. 

b) souhlasí s uhrazením částky ve výši 10.000 Kč na zajištění cateringových služeb při konání akce „Celostátní 

setkání zástupců Kruhu přátel hudby“ ve dnech 22. - 24. 5. 2020.

 

Číslo: RM/933/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost o finanční příspěvek - Mašínův statek – památník tří odbojů, z. s. 

b) nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000 Kč spolku Mašínův statek – památník tří odbojů, z. s.

 

Číslo: RM/934/26/2020 

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

tj. CETIN a.s., sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063, 

zastoupená na základě pověření Janou Kotherovou a povinným městem Litovel zastoupené starostou města jako 

vlastníkem pozemků parc.č. 63/3, zapsaný na LV č. 10001, pro katastrální území Chořelice, obec Litovel, 

a pozemky parc.č. 172/1 a 1601/1, vše v k.ú. Litovel, obec Litovel, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro 

stavbu pod označením 11010-091355 - 0697/19 Jan Rýznar (15) Litovel OK („Stavba“). Zřízení věcného břemene 

je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.
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Číslo: RM/935/26/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy č. 1/2020 na administraci podlimitní veřejné zakázky 

„Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 – 2“ (Vítězná, Hrnčířská). Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Šumperk, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/936/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje návrh Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na akci „Unčovice, 

dešťová kanalizace – stoka C“, která zahrnuje: 

a) stoka pro provádění stavby (DPS + IČ - dopracování projektu pro provádění stavby). 

b) veřejné části dešťových přípojek pro Územní souhlas s Ing. Vladimírem Němcem, IČO 155 05 952.

 

Číslo: RM/937/26/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na prodloužení 

a opravu chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností VISSO s.r.o. Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/938/26/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na prodloužení 

a opravu dešťové kanalizace pro stavební povolení a provádění stavby v Myslechovicích podél silnice III/3732. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností VODIS Olomouc s.r.o., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/939/26/2020 

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

č. 2/POZ/2020 k akci „Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části 

Savín pitnou vodou“. Smlouvy budou zavřeny mezi městem Litovel a Lesy České republiky, s.p., v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/940/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k akci „Chudobín, oprava chodníku 

za bývalou školou“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/941/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložených smluv (celkem 7 ks) s názvem „Nájemní smlouva a smlouva 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800093286 – 8800093292“. Smlouvy budou uzavřeny 

mezi městem Litovel, Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje p.o. a společností 

GasNet s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices s.r.o., Brno.

 

Číslo: RM/942/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo o provádění úklidových prací mezi městem 

Litovel a společností FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem Hodolanská 413/32, Olomouc,  IČ: 27841031, 
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s účinností od 1. 4. 2020.

 

Číslo: RM/943/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o ukládání biologického odpadu. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a společností Kompostárna Nasobůrky s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/944/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění sběru, svozu biologicky rozložitelného odpadu. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností BIO svoz s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/945/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí informace od Mgr. Roberta Najmana, pracovníka Muzea Litovel, ve věci obnovení fotoarchivu 

města a jeho přidružených částí. 

b) pověřuje Mgr. Zdeňku Frištenskou, vedoucí Muzea Litovel, zahrnout fotoarchiv města a jeho přidružených částí 

do koncepce Muzea Litovel na roky 2020-2023 a předložit ji do 31. 3. 2020.

 

Číslo: RM/946/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro sdružené 

územní a stavební řízení na akci „ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“. Smlouva bude uzavřena 

mezi městem Litovel a společností KONEKO, spol. s r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/947/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí pro stavbu „Solární sušárna kalů u ČOV Litovel“. Smlouva bude uzavřena 

mezi městem Litovel a Ing. Petrem Götthansem, Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/948/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace 

pro provádění stavby a změny stavby před dokončením „Tenisový areál, Litovel - Komárov“. Dodatek č. 1 bude 

uzavřen mezi městem Litovel a společností ASET studio s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/949/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „0231 – Sběrný dvůr Litovel, 

k.ú. Nasobůrky, parc.č. 154/34, 154/9, 154/40“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností 

TPstav Brno s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/950/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo o provádění úklidových 

prací mezi městem Litovel a panem Zdeňkem Hlaváčkem z Litovle, IČ: 15397017, a to s účinností od 1. 1. 2020.
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Číslo: RM/951/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 24 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 

mezi městem Litovel a TS Litovel, p. o., v předloženém znění. Jedná se o specifikaci nájmů pro 2. pololetí 

roku 2019.

 

Číslo: RM/952/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 1/2020/RM a 2/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/953/26/2020 

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

ze dne 20. 1. 2020.

 

Číslo: RM/954/26/2020 

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

města Litovel k 31. 12. 2019.

 

Číslo: RM/955/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán plynového varného kotle Školní jídelny Litovel, příspěvkové 

organizace dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/956/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí informaci paní Zdeňky Zmundové o tom, že k 31. červenci 2020 odstupuje z funkce ředitelky 

Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové organizace. 

b) rozhoduje o vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové 

organizace. 

c) pověřuje funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Simonu Dvořákovou.

 

Číslo: RM/957/26/2020 

Rada města Litovel  

a) bere na vědomí informaci paní Ireny Blektové o tom, že k 31. červenci 2020 odstupuje z funkce ředitelky 

Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace. 

b) rozhoduje o vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace. 

c) pověřuje funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Simonu Dvořákovou.
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Číslo: RM/958/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje předložené platové výměry ředitelů školských příspěvkových organizací platné 

od 1. ledna 2020.

 

Číslo: RM/959/26/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje realizaci projektu „Litovel - Prázdninový pobyt 2020“. 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020, 

s projektem „Litovel - Prázdninový pobyt 2020“, a spolufinancování tohoto projektu. Současně Rada města Litovel 

pověřuje Mgr. Lubomíra Brozu, manažera prevence kriminality, realizací tohoto programu.

 

Číslo: RM/960/26/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje realizaci projektu „Modernizace a rozšíření městského kamerového systému“. 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje do Dotačního programu pro sociální oblast, 

Podpora prevence kriminality, s projektem „Modernizace a rozšíření městského kamerového systému“, 

a spolufinancování tohoto projektu.

 

Číslo: RM/961/26/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje realizaci projektu „Propojení kamerového systému městské policie s PČR“. 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje do Dotačního programu pro sociální oblast, 

Podpora prevence kriminality, s projektem „Propojení kamerového systému městské policie s PČR“, 

a spolufinancování tohoto projektu.

 

Číslo: RM/962/26/2020 

Rada města Litovel  

a) schvaluje realizaci projektu „Modernizace a rozšíření DDH“. 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje do Dotačního programu podpora výstavby, 

obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2020 a spolufinancování tohoto projektu.

 

Číslo: RM/963/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje Dohody o ceně tepla pro CZT a domovní kotelny na rok 2020.

 

Číslo: RM/964/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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Číslo: RM/965/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí odstoupení paní Michaely Labounkové z funkce členky Komise SPOD ke dni 31. 12. 2019. 

b) jmenuje členku Komise SPOD paní Hanu Šubertovou s účinností od 30. 1. 2020.

 

Číslo: RM/966/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci nový odpisový plán na rok 

2020.

 

Číslo: RM/967/26/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s nákupem automobilu IVECO DAILY MAXI pro TS Litovel, p. o. 

b) nepřijímá nákladní automobil IVECO DAILY (SPZ 2M6 2481) od TS Litovel, p. o. 

c) souhlasí s demontáží motoru a ekologickou likvidací nákladního automobilu IVECO DAILY (SPZ 2M6 2481) 

pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/968/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předkládaný materiál „Dotační možnosti z Norských fondů“. 

b) souhlasí se zpracováním adaptační strategie pro město Litovel.

 

Číslo: RM/969/26/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 13. 1. 2020.

 

Číslo: RM/970/26/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 16. 12. 2019.

 

Číslo: RM/971/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 20. 1. 2020 a ukládá místostarostovi 

města splnit jednotlivé úkoly, které jsou uvedeny v tomto zápise. 

b) bere na vědomí odstoupení pana Mgr. Radovana Šimka z funkce člena Komise prevence kriminality a BESIP 

ke dni 20. 1. 2020.

 

Číslo: RM/972/26/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 13. 1. 2020.
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Číslo: RM/973/26/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje zařazení žádostí o byt do Seznamu žadatelů o byt města Litovel. 

b) schvaluje zařazení žádostí o byt do Seznamu žadatelů o byt města Litovel v objektu č.p. 674/9 v Litovli, 

nám. Svobody. 

c) schvaluje návrh Bytové komise o přidělení bytu a nájemní smlouvy, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/974/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis z jednání Komise sociálně právní ochrany dětí ze dne 15. 1. 2020. 

b) pověřuje MP Litovel více kontrolovat dům na ul. Vlašímova a oblast u tzv. kopečku u Uničovského rybníku.

 

Číslo: RM/975/26/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Pachtovní smlouvě SML/14/440. Dodatek č. 3 bude uzavřen 

mezi městem Litovel a Zemědělským podnikem Červenka, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/976/26/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost DDM Litovel ve věci povolení přechodných parkovišť a výpomoc městských strážníků 

pro akci „O erb města Litovel“, která se bude konat 25. 4. 2020. 

b) souhlasí s poskytnutím prostor k přechodnému parkování na nám. Přemysla Otakara, ul. Sušilova + travnatá 

plocha za Svatojánským mostem, za účelem parkování osobních aut pro akci „O erb města Litovel“, která 

se uskuteční 25. 4. 2020. 

c) souhlasí se součinností MP Litovel při organizování dopravní situace na sídlišti Vítězná v den konání akce. 

d) postupuje tento materiál odboru MHaSI k vyřízení potřebných náležitostí.

 

Číslo: RM/977/26/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí písemnosti od Ing. P. V. a pověřuje vedení města k zaslání odpovědi.

 

Číslo: RM/978/26/2020 

Rada města Litovel souhlasí s podáním žádosti na Olomoucký kraj o bezúplatný převod pozemku parc.č. 90/8, 

v k.ú. Unčovice do vlastnictví města Litovel za účelem vybudování izolační zeleně v Unčovicích.

 

Číslo: RM/979/26/2020 

Rada města Litovel souhlasí se záměrem zveřejnění prodloužení výpůjčky zázemí fotbalového areálu s tribunou 

parc.č. 856/10, 2764, 2765, 865/95 a 856/103, vše v k.ú. Litovel.
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Číslo: RM/980/26/2020 

Rada města Litovel souhlasí s nabídkou spolku Moravská stezka, z.s. ve věci užívání a umístění dobíjecí stanice 

na elektrokola včetně příslušenství a informační tabule + sčítače návštěvnosti ve městě Litovel.

 

 

 

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

                 starosta města                místostarosta města 

 


