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M ě s t o  L i t o v e l  

 

P o z v á n k a  

 

Starosta města Litovel Viktor Kohout svolává veřejné, 

 19. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná 

 

ve čtvrtek dne 17. září 2020 v 15:00 hodin 

ve velké zasedací místnosti budovy 2 Městského úřadu Litovel 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu/návrhové komise 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Litovel, zprávy z Kontrolního, Finančního 

výboru a Výboru zástupců místních částí 

4. Rozpočtové změny 

5. Střednědobý výhled rozpočtu města 

6. Hospodaření s majetkem města 

 6.1.   Zveřejnění záměru obce k odprodeji pozemků v k.ú. Myslechovice   

 6.2.   Odprodej části pozemků parc.č. 1685/5 ost. plocha a 1589/3 ost. plocha v k.ú. Litovel 

 6.3.   Odprodej části pozemku parc.č. 511/1 ost. plocha v k.ú. Litovel 

 6.4.   Odprodej části pozemku parc.č. 1537/26 zahrada a parc.č. st. 1681 v k.ú. Litovel 

 6.5.   Odprodej části pozemku parc.č. 401 ost. plocha v místní části Myslechovice 

 6.6.   Kupní smlouva - nově vytvořený pozemek parc.č. 142/51 v k.ú. Myslechovice 

 6.7.   Kupní smlouva - odkup pozemků v k.ú. Rozvadovice 

 6.8.   Kupní smlouva - odprodej části pozemku parc.č. 403/5 v k.ú. Myslechovice  

 6.9.   Darovací smlouva uzavřená mezi městem Litovel a TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - herní 

sestava „BA Strážnice mini 90" 

 6.10. Přijetí darovací smlouvy mezi městem Litovel a Olomouckým krajem - parc.č. 90/8, 

k.ú. Unčovice 

 6.11. Schválení smlouvy o finanční podpoře nad 50.000 Kč 

 6.12. Adaptační strategie města Litovel na změny klimatu - přijetí dotace 

 6.13. Přijetí dotace z Programu péče o krajinu - Výsadba aleje v Litovli v roce 2020 

 6.14. Úpravy požární nádrže Myslechovice - přijetí dotace 

 6.15. Žádost Olomouckého kraje ke schválení Smlouvy o úhradě části nákladů - navýšení 

spoluúčasti města Litovel na akci „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“ 

 6.16. Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 

 6.17. Likvidace dlouhodobého hmotného majetku 

7. Různé 

 7.1.   WIFI4EU 

 7.2.  Zpráva o provedených opatřeních při výběru poplatků dle OZV č. 4/2019 za zábor 

veřejného prostranství při provádění staveb - kontrola usnesení z 11. ZML, 

č. ZM/3/11/2019, bod c) 

 

 



  stránka 2 z 2 

8. Informace členům zastupitelstva 

9. Dotazy, připomínky, náměty 

10. Závěr  

 

 

 

 

 

Viktor Kohout 

 starosta města 

 

 

v z. Mgr. Lubomír Broza v. r. 

místostarosta města 


