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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 21. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 28. 1. 2021 

Číslo: ZM/1/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 19. a 20. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

b) bere na vědomí závěry z předložených doporučení a připomínek ze zápisů KV č. 4 a č. 5 a dále 

z kontrol č. 2-2020 a č. 3-2020. 

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

d) bere na vědomí informace z jednání Finančního výboru ze dne 8. 12. 2020 a informace předsedy 

Finančního výboru Zastupitelstva města Litovel ze zápisu ze dne 26. 1. 2021. 

e) schvaluje plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Litovel na rok 2021. 

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

 

Číslo: ZM/4/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí důvodovou zprávu „Změny v čerpání náhrad za ztížené 

lesní hospodářství na pozemcích v majetku města Litovel“. 

 

Číslo: ZM/5/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 1/2021/ZM až 36/2021/ZM. 
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Číslo: ZM/6/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje zveřejnit záměr prodeje částí pozemků parc.č. 725/1, 725/13, 

725/14 a 725/15 v lokalitě Litovel, Severní za účelem výstavby bytových domů za stanovených podmínek. 

 

Číslo: ZM/7/21/2021 

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

cca 200 m
2
, v k.ú. Litovel panu Ing. V. B. za cenu 250 Kč/m

2
. 

 

Číslo: ZM/8/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej pozemků parc.č. 352/1, vodní plocha, o výměře cca 

38 m
2
, parc.č. 40, ostatní plocha, o výměře cca 51 m

2
, v k.ú. Rozvadovice panu J. S. za cenu 150 Kč/m

2
. 

 

Číslo: ZM/9/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) souhlasí s navýšením dotace o 20.000 Kč pro Motorsport Hlavinka z.s. na činnost spolku v roce 2021. 

U písm. i) bude hlasováno o dotaci v celkové výši 40.000 Kč. 

b) schvaluje poskytnutí dotace žadatelům o finanční podporu na rok 2021 dle předloženého návrhu. 

c) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a spolkem Akselit, z. s. 

o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na přepravu členů spolku – seniorů od 65 let a osob s omezenou 

schopností pohybu v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

d) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a DHK Litovel z. s. 

o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost oddílu v roce 2021 a rozpočtovou změnu 

týkající se této dotace. 

e) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a B. D. o poskytnutí dotace 

ve výši 80.000 Kč na sportovní přípravu v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

f) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Folklorním souborem 

HANAČKA, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na činnost souboru v roce 2021 a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace. 

g) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Hanáckým jezdeckým klubem 

Litovel z.s. o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na činnost jezdeckého klubu v roce 2021 a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace. 

h) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a spolkem Mažoretky 

Linetbells Litovel z. s. o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč na činnost spolku v roce 2021 a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace. 

i) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Motorsportem Hlavinka z.s. 

o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na činnost spolku v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této 

dotace. 

j) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Spolkem TJ VS Litovel, z. s. 

o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na zajištění sportovní činnosti tělovýchovné jednoty v roce 2021 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
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k) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a spolkem Hanácká mozeka 

Litovel o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na činnost souboru v roce 2021 a rozpočtovou změnu 

týkající se této dotace. 

l) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Charitou Šternberk, 

střediskem Litovel o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč na provozní náklady pečovatelské služby 

Charity Šternberk, střediska Litovel v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

m) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Charitou Šternberk, 

střediskem Litovel o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na mzdové náklady zdravotních sester charitní 

domácí zdravotní péče v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

n) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Charitou Šternberk, 

střediskem Litovel o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na provozní náklady mateřského centra 

Rybička v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

o) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a spolkem Rychlostní 

kanoistika Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na sportovní činnost spolku v roce 2021 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

p) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, z. s. 

o poskytnutí dotace ve výši 3.000.000 Kč na zabezpečení přípravy a činnosti v oficiálních mistrovských 

soutěžích a zabezpečení provozuschopnosti sportovního areálu a údržby hřišť v roce 2021 a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace. 

q) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, z. s. 

o poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč na účast družstva mužů oddílu házené v 1. lize ČSH v roce 2021 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

r) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Tělocvičnou jednotou Sokol 

Litovel o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na pronájem sportovišť, činnost oddílů mládeže a činnost 

divadelního souboru v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

s) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Náboženskou obcí Církve 

československé husitské v Litovli o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na výměnu oken v Husově 

sboru v Litovli v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

 

Číslo: ZM/10/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Litovel - komplexní 

předcházení vzniku odpadu", CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012968 v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020, včetně spolufinancování akce, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/11/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje projekt Prázdninový pobyt 2021, podání žádosti o dotaci 

ze státního rozpočtu do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2021 a spolufinancování projektu. 
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Číslo: ZM/12/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

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

a přestavba veřejných budov vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj pro rok 2021na akci „Litovel 

- rekonstrukce elektroinstalace v multifunkčním sále Záložna". 

b) schvaluje spolufinancování akce „Litovel - rekonstrukce elektroinstalace v multifunkčním sále 

Záložna". 

 

Číslo: ZM/13/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích 

Olomouckého kraje v roce 2021 na akci „Revitalizace sportovního areálu Sokolovny - dokončení I. etapy" 

a zavazuje se ke spolufinancování projektu. 

b) schvaluje realizaci akce a prohlašuje, že budova č.p. 341 Sokolovna, inventární č. DHM000114892, 

v níž bude projekt realizován je a min. 10 let bude ve vlastnictví města. 

 

Číslo: ZM/14/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci do vyhlášeného programu Olomouckým 

krajem na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 a podmínky spolufinancování týkající se akce 

„Litovelské  slavnosti v rámci EHD a podpory cestovního ruchu". 

 

Číslo: ZM/15/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje 

do Dotačního programu pro sociální oblast, Podpora prevence kriminality, s projektem „Rozšíření 

a modernizace městského kamerového systému" a spolufinancování tohoto projektu. 

 

Číslo: ZM/16/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje, 

z dotačního programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021 na projekt 

„Modernizace dětského dopravního hřiště - školící centrum" a spolufinancování tohoto projektu. 

 

Číslo: ZM/17/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje podání žádosti na projekt „Revitalizace sportovního areálu Sokolovny v Litovli“ v rámci 

Výzvy č. 13/2020, Programu č. 162 52 vyhlášeného Národní sportovní agenturou. 

b) schvaluje spolufinancování projektu „Revitalizace sportovního areálu Sokolovny v Litovli“ nejméně 

ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů akce. 
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Číslo: ZM/18/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje aktualizaci „Plánu financování obnovy kanalizací" pro rok 2020, 

v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/19/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku pozemkové 

parc.č. 757/22, k.ú. Savín, obec Litovel, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaném na LV č. 60000, 

mezi městem Litovel (nabyvatel) a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce), 

v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/20/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje souhlasné prohlášení města Litovel a manželů M. 

b) schvaluje Dohodu o ukončení pozemku mezi městem Litovel a manžely M. 

 

Číslo: ZM/21/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 k budoucí Kupní smlouvě na parc. č. St. 98 Litovel, 

část Nová Ves u Litovle mezi městem Litovel a manžely K. 

 

Číslo: ZM/22/21/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí odstoupení pana Marka Janošce z funkce člena Osadního výboru Unčovice. 

b) určuje na uprázdněné místo pana Jiřího Vaňka členem Osadního výboru Unčovice. 
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NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

Zastupitelstvo města Litovel ukládá vedení města, aby z vnitřních kontrol a porad byly vždy sepsány 

zápisy. 

 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí s variantou č. 1. Město Litovel, coby vlastník lesních pozemků 

v přírodní rezervaci Litovelské luhy, by přistoupilo ke změně dosud uplatňovaného titulu nároku 

na finanční náhradu újmy za ztížené lesní hospodaření (podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny). Město bude od roku 2021 na části lesních pozemků v přírodní rezervaci nově uplatňovat 

nárok na finanční náhradu za ztížené lesní hospodaření z titulu ponechání části lesa samovolnému vývoji, 

tzn. trvale bez těžby a odvozu dřeva (ve smyslu § 1 písm. b/ budu 1. ve spojení s § 2 vyhlášky č. 335/2006 

Sb.). 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) stahuje bod č. 6.2 z programu jednání. 

b) schvaluje prodej pozemku parc.č. 838/1, orná půda, o výměře 3 737 m
2
, v k.ú. Litovel společnosti 

Neorent a.s., Litovel za cenu 600 Kč/m
2
 + DPH dle podmínek prodeje, které byly stanoveny 

ve zveřejněném záměru. 

 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí s převedením práv z vydaných a platných územním rozhodnutím 

od Povodí Moravy na město Litovel v rámci řešení PPO města Litovel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 

             Viktor Kohout v. r. 

               starosta města                                                                                           

           Mgr. Lubomír Broza v. r. 

                         místostarosta města                                                                                           


