
 

  stránka 1 z 5 

M ě s t o  L i t o v e l  

 U s n e s e n í   

z 20. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 5. listopadu 2020 

Číslo: ZM/1/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný a upravený program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 18. a 19. zasedání Zastupitelstva města Litovel a přesouvá termín 

plnění bodu č. 3 b)/19/2020 na další zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

b) bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litovel. 

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

d) ukládá vedení města předložit návrh rozpočtu na rok 2022 včetně investičních akcí do 30. listopadu 

2021. 

 

Číslo: ZM/4/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 118/2020/ZM až 123/2020/ZM. 

 

Číslo: ZM/5/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočet města Litovel na rok 2021, včetně rozpočtu Fondu rozvoje bydlení, rozpočtu Fondu 

rezerv na obnovu vodovodů a kanalizací, rozpočtu Fondu rezerv na zajištění přípravy a realizace 

protipovodňových opatření a rozpočtu Sociálního fondu dle přílohy č. 1.  

c) schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Litovel na rok 2021 uvedené v příloze č. 2. 

d) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření, které neovlivní celkové příjmy 

a výdaje schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2021, a to maximálně do výše 600.000 Kč v rámci 

jednoho přesunu rozpočtových prostředků. 
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e) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření souvisejících s účelovými dotacemi 

ze státního rozpočtu, státních fondů a územních samosprávných celků, a to bez finančního omezení. 

f) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření souvisejících s přijatými dary 

a s přijatým pojistným plněním, a to bez finančního omezení. 

g) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření, pokud jde o změny závazných 

ukazatelů vůči jiným osobám, a to bez finančního omezení. 

h) ukládá Radě města Litovel stanovit příspěvkovým organizacím účel použití schváleného příspěvku 

z rozpočtu města Litovel na rok 2021. 

i) stanovuje, že rozpis rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, provede finanční odbor. 

 

Číslo: ZM/6/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 856/55 ostatní plocha o výměře 

cca 325 m
2
 v k.ú. Litovel panu J. N. za cenu 250 Kč/m

2 a cenu vzrostlých stromů, jejichž hodnota bude 

oceněna samostatně. 

 

Číslo: ZM/7/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 511/1 ostatní 

plocha o výměře cca 200 m
2
 v k.ú. Litovel za cenu 250 Kč/m

2
. 

 

Číslo: ZM/8/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí se záměrem jednat se zástupci CHKO LP o směně pozemku 

parc.č. 802 ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Praha s pozemkem ve vlastnictví města 

Litovel. 

 

Číslo: ZM/9/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou Kupní smlouvu na odprodej dle GP 362-400/2019 

části pozemku parc.č. 340 ostatní plocha/ostat. komunikace a části pozemku parc.č. 403/1 ostatní 

plocha/ostat. komunikace v k.ú. Myslechovice o celkové výměře 23 m
2
 za cenu 150 Kč/m

2
 paní M. V. 

a manželům M. a L. V. z Myslechovic. 

 

Číslo: ZM/10/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Litovel a Olomouckým krajem. 

Předmětem smlouvy je peněžitý dar ve výši 180.000 Kč. 

 

 

 



 

  stránka 3 z 5 

Číslo: ZM/11/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje směnu s doplatkem částí pozemků ve vlastnictví Zemědělského 

družstva Unčovice v k.ú. Unčovice za pozemky ve vlastnictví města Litovel: 

Pozemky ve vlastnictví města Litovel:   

parc.č. 569/5 ostatní plocha o výměře 8 m
2 za 200 Kč/m

2
, 

parc.č. 569/3 ostatní plocha o výměře 16 m
2
 za 200 Kč/m

2
, 

parc.č. 569/2 ostatní plocha o výměře 23 m
2
 za 20 Kč/m

2
, 

 

Pozemek ve vlastnictví ZD Unčovice: 

parc.č. 53/1 zahrada o výměře cca 121 m
2 za 200 Kč/m

2
, 

parc.č. 1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 2 m
2 za 200 Kč/m

2
. 

 

Číslo: ZM/12/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje směnu částí pozemků parc.č. 856/54 ostatní plocha o výměře 

46 m
2
 a parc.č. 856/85 ostatní plocha o výměře 2 m

2
 ve vlastnictví paní V. Z. s částí pozemku parc.č. 

856/55 ostatní plocha o výměře 48 m
2
, který je ve vlastnictví města Litovel. Všechny vedlejší náklady 

s provedením směny hradí město Litovel. 

 

Číslo: ZM/13/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci Státnímu fondu podpory investic v rámci Programu regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích v roce 2021 na realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště 

Uničovské předměstí v Litovli - V. etapa ulice Gemerská“. 

b) schvaluje aktualizaci projektu s názvem „Regenerace panelového sídliště Uničovské předměstí 

v Litovli - V. etapa ulice Gemerská“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

c) schvaluje dofinancování projektu s názvem „Regenerace panelového sídliště Uničovské předměstí 

v Litovli - V. etapa ulice Gemerská“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných. 

 

Číslo: ZM/14/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu pro podporu obcí s 3 001 - 10 000 obyvatel, Podpora 

obnovy místních komunikací, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj pro rok 2021 na akci „Litovel 

- místní komunikace Čihadlo a Studentů". 

b) schvaluje spolufinancování akce „Litovel - místní komunikace Čihadlo a Studentů" z rozpočtu města 

Litovel. 
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Číslo: ZM/15/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje likvidaci dlouhodobého hmotného majetku - část oplocení ZŠ 

a MŠ Nasobůrky. 

 

Číslo: ZM/16/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje navrženou výši mimořádné odměny formou daru dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,  

§ 85, písm. b), pro lesního hospodáře Ing. J. N. dle důvodové zprávy. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu č. 124/2020/ZM. 

 

Číslo: ZM/17/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení paní M. S. z Litovle 

- 200.000 Kč dle titulu č. 3 na opravu střechy, úrok 1 %, doba splatnosti 5 let. 

 

Číslo: ZM/18/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Dodatek ke smlouvě uzavřený mezi městem Litovel a TJ VS 

Litovel, z. s. o poskytnutí dotace na zajištění sportovní soutěže BOBR CUP 2020. 

 

Číslo: ZM/19/20/2020 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí s podáním žádosti o dotaci poskytovanou Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR na rekonstrukci venkovního hřiště u ZŠ Vítězná. 
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NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje zveřejnit záměr odprodeje pozemku parc.č. 80 v k.ú. Myslechovice. 

 

 

NEPROJEDNANÝ BOD: 

Při schválení upraveného a doplněného programu jednání byl z programu jednání zastupitelstva vypuštěn 

bod č. 6.2 „Odprodej pozemků pro 3. etapu výstavby bytového domu v lokalitě ul. Severní v Litovli“. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 
 

               Mgr. Lubomír Broza v. r. 

                   místostarosta města                                                                                           

            Ing. Zdeněk Potužák v. r. 

                                člen rady města  


