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M ě s t o  L i t o v e l  

 U s n e s e n í   

 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 17. září 2020 

Číslo: ZM/1/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný a upravený program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 11., 15., 16. a 17. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

b) bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litovel a ukládá vedení 

města zabezpečit společné jednání zástupců města a Kontrolního výboru. Na něm projednat doporučení 

a připomínky uvedené v zápisech Kontrolního výboru č. 4 a 5 a dále č. 2 a 3-2020. Se závěry pak seznámit 

Zastupitelstvo města Litovel na dalším jednání. 

c) bere na vědomí informace předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Litovel. 

d) bere na vědomí informace z jednání Výboru zástupců místních částí Zastupitelstva města Litovel. 

 

Číslo: ZM/4/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 108/2020/ZM až 117/2020/ZM. 

 

Číslo: ZM/5/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2021-2024. 

 

Číslo: ZM/6/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje zveřejnění záměru obce prodat část pozemků parc.č. 340 ostatní 

plocha/ostat. komunikace a parc.č. 403/1 ostatní plocha/ostat. komunikace v k.ú. Myslechovice o celkové 

výměře 23 m
2
. 
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Číslo: ZM/7/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej části pozemků parc.č. 1685/3 ost. plocha (dle GP 

parc.č. 1685/7) o výměře 366 m
2 a parc.č. 1589/3 ost. plocha (dle GP parc.č. 1589/4 o výměře 116 m

2
 

v k.ú. Litovel panu K. S. z Litovle za cenu 250 Kč/m
2
. Vedlejší náklady související s odprodejem pozemků 

jdou k tíži kupujícího. 

 

Číslo: ZM/8/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1537/26 zahrada o výměře 467 m
2
 

a pozemku parc.č. st. 1681 zastavěná plocha o výměře 21 m
2
, k.ú. Litovel za cenu 250 Kč/m

2 paní 

L. K. z Litovle. 

 

Číslo: ZM/9/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 401 ost. plocha (dle GP parc.č. 

203 zast. plocha) o výměře 1,0 m
2
 v k.ú. Myslechovice K. H. za částku 150 Kč. Vedlejší náklady hradí 

kupující. 

 

Číslo: ZM/10/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou Kupní smlouvu na odkoupení dle GP pro rozdělení 

pozemku č. 365-440/2019, nově vytvořeného pozemku parc.č. 142/51 orná půda o výměře 1 175 m
2
 

v k.ú. Myslechovice mezi městem Litovel jako prodávajícím a manželi F. a L. Š. jako kupujícím za cenu 

sjednanou ve výši 826 Kč/m
2
. 

 

Číslo: ZM/11/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) revokuje usnesení č. ZM/12/8/2019 ze dne 20. 6. 2019. 

b) schvaluje předloženou Kupní smlouvu na odkoupení dle GP 243-39/2016 nově vytvořeného pozemku 

parc.č. 281/4 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 36 m
2
 a pozemku parc.č. 281/5 ostatní 

plocha/silnice o výměře cca 4 m
2
, to vše v k.ú. Rozvadovice mezi městem Litovel jako kupujícím a panem 

J. J. jako prodávajícím za cenu sjednanou dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve výši 200 Kč/m
2
. 

 

Číslo: ZM/12/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje změnu usnesení č. ZM/6/14/2020 schváleného dne 5. 3. 2020 tak, že část pozemku parc.č. 

403/5 ostat. plocha o výměře 20 m
2
 v k.ú. Myslechovice bude odprodána paní L. S. z Myslechovic. 

b) schvaluje předloženou Kupní smlouvu. 
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Číslo: ZM/13/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou Darovací smlouvu SML/0244/2020/MH uzavřenou 

mezi městem Litovel a TJ TATRAN LITOVEL, z.s., ve věci darování herní sestavy „BA Strážnice MINI 

90“, výrobní číslo 92/2012 - modulový systém, z akátového dřeva, který je určen k pohybovým aktivitám 

dětí ve věku od tří let. Sestava bude přemístěna z dětského hřiště v Unčovicích na pozemek města Litovel, 

na Pavlínce, který má ve výpůjčce TJ TATRAN LITOVEL, z.s., na náklady města Litovel. 

 

Číslo: ZM/14/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Litovel, se sídlem 

nám. Přemysla Otakara 778, Litovel a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40, Olomouc. 

Předmětem smlouvy je darování pozemku parc.č. 90/8 v k.ú. Unčovice o výměře 2 277 m
2
. 

 

Číslo: ZM/15/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Charitou Šternberk, střediskem Litovel o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč na provozní náklady 

Charity Šternberk, střediska Litovel v roce 2020. 

 

Číslo: ZM/16/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace ve výši 392.040 Kč ze Státního programu životní 

prostředí České republiky v rámci programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-

2021. 

 

Číslo: ZM/17/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace z Programu péče o krajinu ve výši 28.312 Kč. 

 

Číslo: ZM/18/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace ve výši 2.000.000 Kč z programu 129 290 - 

Podpora opatření na drobných a vodních tocích a malých vodních nádržích. Poskytovatelem dotace je 

Ministerstvo zemědělství. 

 

Číslo: ZM/19/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu o úhradě části nákladů na realizaci investiční akce 

„II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“ mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, kterou se 

navyšuje plánovaný podíl města na výše uvedenou akci. 

 



 

  stránka 4 z 5 

Číslo: ZM/20/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení panu P. Š. ze Třech Dvorů - 100.000 Kč 

dle titulu č. 4 na výměnu oken, úrok 1%, doba splatnosti 5 let. 

b) schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení panu P. H. z Litovle - 200.000 Kč dle titulu 

č. 3 na opravu střechy, úrok 1%, doba splatnosti 5 let, a současně schvaluje tomuto žadateli výjimku 

ze Zásad č. 1/2008, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení" na území města 

Litovel, na základě které budou finanční prostředky zaslány přímo na účet žadatele. 

 

Číslo: ZM/21/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje žádost o prodloužení termínu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkup nemovitosti 

na parc.č. 98 v k.ú. Nová Ves u Litovle, kterou podali manželé K. a M. K. 

b) schvaluje doplnění původního záměru obce prodat jinou stavbu bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 98 

v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel a budoucího prodeje pozemku parc.č. st. 98 v k.ú Nová Ves 

u Litovle, obec Litovel o výměře 135 m
2
, zveřejněného dne 2. 10. 2017. 

 

Číslo: ZM/22/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí Grantu na akci s názvem „WiFi4EU Podpora připojení 

k internetu v místních komunitách“ v obci Litovel a uzavření Dohody o grantu v rámci nástroje propojení 

Evropy - WiFi4EU (dohoda č. INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/037204-049058 mezi městem Litovel 

a Výkonnou agenturou pro inovaci a sítě, na základě pravomocí, které na ni přenesla Evropská komise) 

v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/23/19/2020 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí zprávu o provedených opatřeních při výběru poplatků 

dle OZV č. 4/2019 za zábor veřejného prostranství při provádění staveb. 
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NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 511/1 ostatní plocha o výměře 

cca 200 m
2
 v k.ú. Litovel Ing. V. B. z Litovle za kupní cenu 250 Kč/m

2
. 

 
 
 
 

NEPROJEDNANÝ BOD: 

Z důvodu schválení upraveného a doplněného programu jednání byl vypuštěn z programu jednání 

zastupitelstva bod č. 6. 17 „Likvidace dlouhodobého hmotného majetku a nebyl tedy projednáván“.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 

               Viktor Kohout v. r. 

                   starosta města                                                                                           

            MUDr. Alena Šromová v. r. 

                            zastupitelka města  


