
M ě s t o  L i t o v e l  
 

 

U s n e s e n í 
 

 

z 35. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 26. června 2014. 

 

Návrhová komise prostudovala veškeré materiály, sloužící jako podklad k návrhu na usnesení z 35. 

zasedání ZM, který vychází z obsahu jednání, diskuse k jednotlivým bodům programu  

a připomínek k nim a doporučila členům zastupitelstva schválit návrh na usnesení, který byl 

předložen ke schválení v následujícím znění: 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 
 
1. schvaluje doplněný program jednání a ověřovatele zápisu. 

 

2. a)  bere na vědomí kontrolu usnesení z 68. - 69. schůze Rady města Litovel a z 34.  

 zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

b) bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru. 
 

3. a)  schvaluje Smlouvu č. 11086794 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace 

nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky“. 
 

b) schvaluje Zástavní smlouvu č. 11086794 - Z k zajištění půjčky ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci 

„Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky“. 
 

c) schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D242001052 

z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci 

„Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky“. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí MHaSI     Termín: EDU 
 

4. schvaluje odprodej zastavěné části parc.č.st. 1578 a celých pozemků parc.č.st. 1602/2 

a parc.č.st. 1717, vše zastavěná plocha, vše v k.ú. Litovel, na kterých jsou umístěny 

trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínek 

obsažených ve zveřejnění záměru odprodeje. 
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města    Termín: EDU 
 

5. schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 56/19 orná půda, o výměře cca 252 m2, v k.ú. 

Víska u Litovle, společnosti DSL FOOD s.r.o. s provozovnou ve Vísce u Litovle, za účelem 

přístavby provozního objektu dle předloženého návrhu s tím, že kupující zajistí vlastním 

nákladem přeložku vodovodu a STL plynovodu a bude respektovat oprávněné požadavky 

správců sítí. Kupní cena pozemku bude sjednána ve stejné výši, v jaké byla stanovena při 

prodeji pozemku pro stavbu stávající provozní haly v roce 2007. 
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města    Termín: EDU 
 

6. schvaluje odprodej pozemku parc.č.st. 263 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2, 

který vznikl na základě geometrického plánu číslo 336-14/2013 z původního pozemku 

parc.č. 208/22 ostatní plocha, v k.ú. Nasobůrky a odprodej na něm se nacházející regulační 

stanice plynu, včetně všech součástí a příslušenství, za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem, do vlastnictví provozovatele, tj. společnosti RWE GasNet, s.r.o. 
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města    Termín: EDU 
 

7. schvaluje odprodej pozemku parc.č. 154/2 trvalý travní porost, o rozloze 1 594 m2, v k.ú. 

Litovel, panu P. B. z Litovle, za účelem výstavby rodinného domu dle zveřejněného záměru.  
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města    Termín: EDU 
 

8. schvaluje odprodej pozemku parc.č. 291/12 orná půda, o výměře 798 m2, v k.ú. Litovel, 

panu M. O. z Litovle. Odprodej stavební parcely bude uskutečněn dle podmínek 

zveřejněného záměru. 
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města    Termín: EDU 

 
 



9. schvaluje odprodej pozemku parc.č. 291/13 orná půda, o výměře 798 m2, v k.ú. Litovel, 

panu K. J. z Litovle. Odprodej stavební parcely bude uskutečněn dle podmínek obsažených 

ve zveřejnění. 
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města    Termín: EDU 
 

10. a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava rozvodů vody na akci MŠ 

Gemerská“ mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o., v předloženém znění. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 503.543,60 Kč. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí OŠKS, vedoucí FO   Termín: EDU 
 

11. a) schvaluje přijmout cenovou nabídku na vyřízení, zakoupení a postavení „Montovaného 

objektu občanské vybavenosti pro místní část Chudobín“ od OFC spol.s.r.o. Biskupice 

u Luhačovic. 

b) schvaluje navýšit položku schváleného rozpočtu „CHUDOBÍN – Objekt občanské 

vybavenosti na hřišti“ o částku 1 mil. Kč. 

c) schvaluje rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí MHaSI, vedoucí FO   Termín: EDU 
 

12. schvaluje rozpočtovou změnu, spočívající v zařazení položky „PD soukromých částí 

kanalizačních přípojek v místní části Chudobín“, ve výši 200.000,- Kč, na výdajovou 

i příjmovou část rozpočtu města Litovel na rok 2014. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí FO     Termín: EDU 
  

13. schvaluje předložený Dodatek č. 1 k zásadám č. 1/2014 o vytvoření a použití účelových 

prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Litovel. 
Zodpovídá: místostarosta pan Šrůtek     Termín: EDU 
 

14. schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městem Litovel, městem 

Uničov a obcí Červenka, za účelem přípravy projektu cyklostezky spojující město Uničov, 

obec Červenka a město Litovel, v předloženém znění. 
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města    Termín: EDU 
 

15. schvaluje přistoupení ke sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho 

celku. 
Zodpovídá: místostarosta pan Šrůtek     Termín: EDU 

 

 
 

 

 

Návrhy, které nebyly přijaty: 

 

1. Zastupitelstvo města Litovel projednalo a přijímá materiál předložený zastupitelem města 

Litovel panem Skálou. 
 

2. Zastupitelstvo města Litovel v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších novelizací a dle § 67 a § 68 stanoví počet členů Zastupitelstva města Litovel pro 

komunální volby a volební období 2014 – 2018 v počtu 23. 
 

3. Zastupitelstvo města Litovel v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších novelizací a dle § 67 a § 68 stanoví počet členů Zastupitelstva města Litovel pro 

komunální volby a volební období 2014 – 2018 v počtu 21. 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk   P o t u ž á k    Petr   Š r ů t e k 

          starosta města            místostarosta města 

 

 


