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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 28. schůze Rady města Litovel, konané dne 20. února 2020 

 

Číslo: RM/988/28/2020 

Rada města Litovel 

a) ruší v plném rozsahu usnesení č. 975/26, které bylo přijato na 26. schůzi RM, konané dne 30. ledna 2020. 

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 včetně Přílohy č. 3 k Pachtovní smlouvě č. SML/14/440. Dodatek č. 3 bude 

uzavřen mezi městem Litovel a ZP Červenka, v předloženém znění. 

c) bere na vědomí navýšení ceny pachtovného v roce 2020.

 

Číslo: RM/989/28/2020 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc.č. 737/3, ostatní plocha, 

o výměře 172 m2, v k.ú. Litovel.

 

Číslo: RM/990/28/2020 

Rada města Litovel 

a) nepřijímá nabídku společnosti Stopa bezpečí s.r.o. 

b) nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na zajištění projektu „Řekni šikaně NE!“.

 

Číslo: RM/991/28/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.630 Kč na úhradu nájemného za sál v Nasobůrkách. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Nasobůrky v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/992/28/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.630 Kč na pronájem KD v Nasobůrkách a dárky pro děti při Dětském 

maškarním karnevalu, který se konal 19. 1. 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Sdružením rodičů a přátel školy 

Nasobůrky, z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/993/28/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Jungmannova. 

b) souhlasí s použitím znaku města Litovel na plakáty a diplomy pro děti při konání akce „Dětský den 

tzv. Minitoulky“, která se bude konat 6. 6. 2020. 
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c) souhlasí s použitím znaku města Litovel na pamětní listy pro absolventy ZŠ Jungmannova při akci „Rozloučení 

s žáky devátých ročníků“, která se bude konat 24. 6. 2020 ve Velkém sále Záložny Litovel. 

d) uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích, dle čl. 3 Omezující opatření, bod 3., v prostoru nádvoří a hřiště u ZŠ Jungmannova, při akci 

„Minitoulky“, která se bude konat 6. 6. 2020. 

e) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na organizační zajištění dětského dne „Minitoulky“ v roce 2020. 

f) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Spolkem rodičů a přátel Základní školy 

Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/994/28/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na činnost družstva malé kopané v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a M. K. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/995/28/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na činnost spolku v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Březové v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/996/28/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na činnost místního sdružení Českého červeného kříže 

v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a J. S., Březové v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/997/28/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na trénink a účast tréninkové skupiny na závodech Spartan 

Race v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a T. M., Litovel v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/998/28/2020 

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

sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností ELPREMONT 

elektromontáže s.r.o., se sídlem Velká Bystřice, ČSA 961, PSČ 783 53, IČ 26871891 a povinným městem Litovel 

zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 159/2, vedená jako ostatní plocha/ostatní komunikace, 

zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Chořelice, obec Litovel u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu 

č. IV-12-8016208/VB/2 - „Chořelice, p. č. 21/1 - připojení kNN“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla 
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stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/999/28/2020 

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

sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená Ing. Martinem Bartečkem, Kostihovo 

nám. 639, 738 01 Frýdek-Místek a povinným městem Litovel zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemku 

parc.č. 154/34, vedená jako ostatní plocha/neplodná půda, zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Nasobůrky, obec Litovel 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8016611/2 - „Nasobůrky, p. č. 154/34/, město 

Litovel – kNN“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML 

ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1000/28/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. Zemědělské družstvo 

Unčovice, se sídlem Unčovice 53, 784 01 Litovel, IČ: 00147630 a povinným městem Litovel zastoupené starostou 

města jako vlastníkem pozemku parc.č. 353/3 vodní plocha, o výměře 478 m2, způsob využití koryto vodního toku 

přírodní nebo upravené, zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Rozvadovice, obec Litovel u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, pro stavbu „Přípojka VN a sloupová trafostanice“ Rozvadovice. Zřízení věcného břemene je 

úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1001/28/2020 

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

sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností EMONTAS s.r.o., se sídlem 

Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a povinným městem Litovel zastoupené starostou města 

jako vlastníkem pozemku parc.č. 544/1, druh pozemku ostatní plocha,  zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Unčovice, 

obec Litovel u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8016476/VB/001 – Březové, RD, 

p. č. 279/13 – připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného 

ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1002/28/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel uzavřít předloženou darovací smlouvu 

na hrobové zařízení (hrobka) mezi darující paní J. A. a obdarovaným městem Litovel zastoupené starostou města 

jako vlastníkem veřejného pohřebiště Litovel – Chořelice.

 

Číslo: RM/1003/28/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o převodu veřejné části kanalizační přípojky k novostavbě 

rodinného domu v místní části Březové. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a panem E. S., v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/1004/28/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření upravené Smlouvy o poskytování služeb (SML/0014/2020/MH) 

na dodávku pekařských výrobků a základních potravin do místních částí: Myslechovice od 12.05 do 12.15 hod., 

Rozvadovice od 12.45 do 12.55 hod. a Unčovice od 13.00 do 13.10 hod., vždy 2x týdně (ve středu a pátek) v období 

od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020 za příspěvek 35.937 Kč, což činí 3.267 Kč/měsíčně s DPH. Smlouva bude uzavřena 

mezi městem Litovel a firmou Paulla, s.r.o., v předloženém znění.
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Číslo: RM/1005/28/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Správou silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací a městem Litovel k akci „Litovel - oprava zastávek podél silnice II/373 v katastru obce 

Savín“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1006/28/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo a Příkazní smlouvy na zpracování projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby „Muzeum harmonik Litovel“ s Ing. Tomášem 

Janáčkem z Litovle, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1007/28/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Litovel, 

parkoviště Vítězná – Sušilova“ s Ing. Petrem Doleželem DS + GEO projekt Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1008/28/2020 

Rada města Litovel schvaluje doporučení hodnotící komise pro výběr veřejné zakázky „Litovel - oprava lávky 

pro pěší k ZŠ Vítězná“ a uzavření předložené Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem společností PONVIA 

CONSTRUCT, s.r.o., IČ: 04381823, Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc.

 

Číslo: RM/1009/28/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o převodu práv a povinností vyplývajících 

z územního rozhodnutí stavby „Nové kabelové rozvody Unčovice - veřejné osvětlení, rozhlas a trubka optického 

kabelu“ se společností DOUBRAVA.NET s.r.o., Náklo za účelem vybudování v místní části Unčovice optickou síť 

pro připojení domácností k Internetu.

 

Číslo: RM/1010/28/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit znění a uzavření smluv v předloženém 

znění o poskytnutí dotací na podporu sportovních, kulturních a dalších organizací a jednotlivců v roce 2020.

 

Číslo: RM/1011/28/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace 

z rozpočtu města Litovel. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a spolkem Akselit, z. s. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace 

z rozpočtu města Litovel. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a spolkem TJ VS Litovel, z. s.

 

Číslo: RM/1012/28/2020 

Rada města Litovel 

a) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit záměr na přípravu projektu spolku Odpady 

Olomouckého kraje, z.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 04148002, zapsaném 

ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333, na využívání zbytkových 

směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje. 
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b) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit účast a majetkový vstup města Litovel 

do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle 

práva České republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 07686501, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088. 

c) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit vystoupení města Litovel ze Spolku podle 

článku VI. odst. 3 písm. a) stanov Spolku s účinky vystoupení k poslednímu dni roku 30. 4. 2020. 

d) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit smlouvu o převodu akcií mezi Olomouckým 

krajem, jako prodávajícím a městem Litovel jako kupujícím, jejíž návrh tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy a jejímž 

předmětem je koupě 2,24% akcií Společnosti za celkovou kupní cenu 147.540 Kč. 

e) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit smlouvu mezi akcionáři Společnosti, 

jejíž návrh tvoří přílohu č. 3 důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1013/28/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě mezi městem Litovel a společností 

ASET studio, s.r.o. o zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby na revitalizaci sportovního 

areálu Sokolovny v Litovli.

 

Číslo: RM/1014/28/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 3/2020/RM až 6/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1015/28/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit dle důvodové zprávy rozpočtové změny 79/2020/ZM 

až 86/2020/ZM.

 

Číslo: RM/1016/28/2020 

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

města Litovel k 31. 1. 2020.

 

Číslo: RM/1017/28/2020 

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. 2019. 

b) souhlasí s převedením 25.000 Kč do fondu odměn a 46.432,20 Kč do rezervního fondu.

 

 

 

 



 

  Stránka 6 z 10 

Číslo: RM/1018/28/2020 

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. 2019. 

b) souhlasí s převedením 60.000 Kč do fondu odměn a 199.574,876 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/1019/28/2020 

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. 2019. 

b) souhlasí s převedením částky 240.486,84 Kč do rezervního fondu školy.

 

Číslo: RM/1020/28/2020 

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. 2019. 

b) souhlasí s převedením částky 7.000 Kč do fondu odměn a částky 39.291,87 Kč do rezervního fondu školy.

 

Číslo: RM/1021/28/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s realizací akce „Služby TIC Litovel 2020“ a s podáním žádosti Městského klubu Litovel o dotaci 

Olomouckého kraje v Programu podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji 

na tento projekt a souhlasí s případným uzavřením smlouvy o dotaci. 

b) souhlasí s realizací akce „Hanácké Benátky 2020“ a s podáním žádosti Městského klubu Litovel o dotaci 

Olomouckého kraje v Programu podpora kultury v Olomouckém kraji 2020 na projekt „Hanácké Benátky 2020“ 

a souhlasí s případným uzavřením smlouvy o dotaci.

 

Číslo: RM/1022/28/2020 

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. 2019. 

b) souhlasí s převedením 64.070 Kč do fondu odměn a 22.793,69 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/1023/28/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí informace o hospodaření školských a kulturních příspěvkových organizací 

v roce 2019.
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Číslo: RM/1024/28/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje znění výzvy ke konkursnímu řízení na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské školy Gemerská, 

příspěvkové organizace a na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové 

organizace. 

b) navrhuje členy do konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské školy Gemerská, 

příspěvkové organizace a na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové 

organizace v následujícím složení: předseda: pan Viktor Kohout, členové: Bc. Zdeněk Jančí a Mgr. Lubomír Broza 

jako náhradník.

 

Číslo: RM/1025/28/2020 

Rada města Litovel rozhoduje o zřízení přípravné třídy na Základní škole Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. 

Dalšími administrativními kroky pověřuje ředitelku školy Mgr. Absolonovou.

 

Číslo: RM/1026/28/2020 

Rada města Litovel souhlasí se zpracováním podkladů a podáním žádosti na MŽP na výměnu starých, energeticky 

náročných svítidel v Litovli - II. etapa

 

Číslo: RM/1027/28/2020 

Rada města Litovel schvaluje zajistit realizaci v roce 2020 opravu - rekonstrukci chodníku na sídlišti Vítězná 

v Litovli dle zpracované projektové dokumentace z roku 2016.

 

Číslo: RM/1028/28/2020 

Rada města Litovel 

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

dne 18. 4. 2020 v době od 8.00 do 15.00 hod. na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. 

b) souhlasí s bezplatným vstupným na radniční věž a do Muzea Litovel. 

c) souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře z krizového řízení (stánky). 

d) souhlasí se zpřístupněním elektrických rozvaděčů na náměstí Přemysla Otakara před MěÚ v Litovli. 

e) souhlasí se zajištěním občerstvení pro účinkující. 

f) souhlasí s vyčištěním toku Nečíz. 

g) souhlasí se součinností MP Litovel.

 

Číslo: RM/1029/28/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje v souvislosti s umístěním mobiliáře pro hru discgolf ve Smetanových sadech v Litovli, v rámci 

rozšíření sportovních aktivit pro občany všech věkových kategorií: 

- předloženou cenovou nabídku na zpracování projektového záměru „volnočasový areál v Litovli“ zpracovanou 

firmou HEPA group, s.r.o. 

- předloženou cenovou nabídku na zpracování studie umístění mobiliáře pro hru „discgolf“ firmou HEPA group, 

s.r.o.  

- nákup 100 kusů disků s potiskem znaku města. 
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b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtovou změnu č. 86/2020/ZM.

 

Číslo: RM/1030/28/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí informaci o přípravě akce „Hasičská zbrojnice v místní části Savín“. 

b) ukládá odboru MHaSI jednat s projektantem o levnější variantě řešení současného stavu.

 

Číslo: RM/1031/28/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo a Příkazní smlouvy na zpracování projektové dokumentace akce „Stavební 

úpravy bytového domu v ulici Husové č.p. 653/18 v Litovli“ s Ing. Tomášek Janáčkem z Litovle. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtovou změnu č. 80/2020/ZM.

 

Číslo: RM/1032/28/2020 

Rada města Litovel nesouhlasí s umístěním nového značení pobočky Generali Česká pojišťovna a.s. a vnějšího 

označení dle přiložené grafické vizualizace.

 

Číslo: RM/1033/28/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za rok 2019 včetně plnění finančního plánu 

pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1034/28/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí plán tvorby a čerpání peněžních fondů za rok 2019 pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1035/28/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje hospodářský výsledek za rok 2019 TS Litovel, p. o. 

b) schvaluje jeho rozdělení dle návrhu.

 

Číslo: RM/1036/28/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2019 pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1037/28/2020 

Rada města Litovel 

a) nepřijímá malotraktor TZ-4K-14 od TS Litovel, p. o. 

b) souhlasí s prodejem malotraktoru TZ-4K-14. 

c) souhlasí s převodem tržby z prodeje do Fondu reprodukce majetku na jeho posílení.
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Číslo: RM/1038/28/2020 

Rada města Litovel 

a) nepřijímá traktor ZETOR 4718 od TS Litovel, p. o. 

b) souhlasí s prodejem traktoru ZETOR 4718. 

c) souhlasí s převodem tržby z prodeje do Fondu reprodukce majetku na jeho posílení.

 

Číslo: RM/1039/28/2020 

Rada města Litovel schvaluje roční závěrku Technických služeb Litovel, příspěvkové organizace za rok 2019.

 

Číslo: RM/1040/28/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti Technických služeb Litovel za rok 2019.

 

Číslo: RM/1041/28/2020 

Rada města Litovel 

a) jmenuje v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) § 78 ods.1 s účinností od 1. března 2020 

za členy povodňové komise města Litovel:  

Bc. Jaroslava Erlece - ředitele Technických služeb Litovel p. o. 

Ing. Marka Libosvara  - úsekového technika Povodí Moravy, provoz Olomouc 

b) odvolává od 1. března 2020 člena povodňové komise: 

Ing. Tomáše Valentu - Povodí Moravy s.p., technik provozu Olomouc 

Ing. Karla Zmunda – bývalého ředitele Technických služeb Litovel p. o.

 

Číslo: RM/1042/28/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu o činnosti LIK a vyřazení majetku města Litovel za 2. pololetí 2019.

 

Číslo: RM/1043/28/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 30. 1. 2020.

 

Číslo: RM/1044/28/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 12. 2. 2020.

 

Číslo: RM/1045/28/2020 

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 (DPS). 

c) schvaluje návrh bytové komise o přidělení bytu a nájemní smlouvy, v předloženém znění.
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Číslo: RM/1046/28/2020 

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

ze dne 17. 2. 2020.

 

Číslo: RM/1047/28/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění 

o poskytnutí dotace na podporu sportovní přípravy v roce 2020.

 

Číslo: RM/1048/28/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s realizací udělování cen „Osobnost města Litovel 2020“. 

b) ukládá vedoucímu OŠKS zveřejnit podmínky a výzvu pro nominace udělení cen „Osobnost města Litovel 2020“. 

Nominace osobností bude možná do 31. 5. 2020.

 

 

 

 

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

                 starosta města                místostarosta města 

 


