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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 22. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 22. 4. 2021 

Číslo: ZM/1/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

b) revokuje písm. e) usnesení č. ZM/3/21/2021 týkající se schválení Plánu práce FV. 

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

d) ukládá vedení města přepracovat a upravit Jednací řády RM i ZML tak, aby byly dodržovány 

(respektovány) a také zohlednily i pandemickou situaci, technické možnosti a tím, aby se eliminoval počet 

upozornění na nesoulad s platnými jednacími řády ze strany Kontrolního výboru. 

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

f) schvaluje Plán práce Finančního výboru na rok 2021 projednaný Finančním výborem dne 20. 4. 2021. 

g) ukládá vedení města aktualizovat usnesení k prodejním cenám pozemků z roku 2011 a předložit je 

zastupitelstvu ke schválení. 

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

i) schvaluje Plán činnosti Výboru zástupců místních částí na rok 2021. 

j) pověřuje vedení města k rozšíření funkcionality helpdesku o systém k evidenci investičních akcí 

v místních částech. 

 

Číslo: ZM/4/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí předložený materiál a projednání při posouzení dvou variant budoucnosti odpadového 

hospodářství v Litovli. 

b) ukládá Radě města Litovel ustanovit odbornou skupinu/pracovní tým pro přípravu návrhu systému 

odpadového hospodářství města Litovel. 
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Číslo: ZM/5/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtovou změnu č. 84/2021/ZM „Nákup šatních skříněk do objektu 

Sokolovny". 

c) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtovou změnu č. 71/2021/ZM „Strategický plán". 

d) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtovou změnu č. 68/2021/ZM „Areál B. Němcové". 

e) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 54/2021/ZM až 84/2021/ZM kromě rozpočtových 

změn 68, 71, 83 a 84/2021/ZM. 

 

Číslo: ZM/6/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí 

- informaci o podaných nabídkách;  

- podané stanovisko Ing. arch. Obenause; 

- doporučení Komise pro investice a výstavbu Rady města Litovel. 

b) schvaluje 

- otevření obálek s nabídkovou cenou; 

- provedení výběru vítězného projektu. 

c) schvaluje prodej pozemků parc.č. 725/1, 725/13, 725/14 a 725/15 v k.ú. Litovel, v lokalitě Litovel, 

Severní, za účelem výstavby bytových domů firmě FOR block s.r.o. za cenu 1.500 Kč/m
2
 + DPH. 

 

Číslo: ZM/7/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 108/1, ostatní plocha, o výměře 

cca 22,0 m
2 v k.ú. Nasobůrky panu M. Č. za cenu 150 Kč/m

2
. 

 

Číslo: ZM/8/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 331/2, ostatní plocha, o výměře 

cca 70 m
2
, v k.ú. Nová Ves, panu M. D. za cenu 150 Kč/m

2
. 

 

Číslo: ZM/9/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc.č. 354/1, ostatní plocha, 

o výměře cca 15,3 m
2
, v k.ú. Chudobín, ŘKF Chudobín, který bude součástí kamenného kříže určeného 

k restaurování. 

 

 

 



 

  stránka 3 z 6 

Číslo: ZM/10/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje směnu části pozemku parc.č. 795/2, ost. plocha, o výměře 

176 m
2
, v k.ú. Litovel, s částí pozemku parc.č. 805, zahrada, o výměře 176 m

2
, ve vlastnictví paní Ž. G. 

z Litovle bez vzájemného finančního vypořádání. Vedlejší náklady spojené se směnou uhradí žadatelka, 

paní Ž. G. 

 

Číslo: ZM/11/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje záměr připravit k realizaci stavbu „Obytného souboru 

v ul. Boženy Němcové v Litovli" v lokalitě bývalých skladů, které město v roce 2017 odkoupilo. 

Podkladem pro další přípravu je studie Obytného souboru staveb, kterou zpracoval BOOS PLAN 

v 03/2020. 

Další postup při přípravě a rozsahu stavby vyplyne z tzv. Předběžné tržní konzultace ve smyslu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která bude provedena s možnými uchazeči o veřejnou 

zakázku. 

 

Číslo: ZM/12/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu v předloženém znění. 

b) schvaluje zahrnutí požadavku pana E. K. a paní O. K. z Rozvadovic k prověření, a to ve Zprávě 

o uplatňování Územního plánu Litovel. 

 

Číslo: ZM/13/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Rozhodnutí č. 3762041 o poskytnutí finančních prostředků 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 3/2017 Národního programu Životní prostředí 

na akci „Haňovice - dobývací prostor, odtěžba komunálních odpadů, Litovel, okres Olomouc", 

v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/14/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků č. 3194100028 

z Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu podporovaného z Norských fondů na akci 

„Adaptační strategie města Litovel na změny klimatu", včetně spolufinancování akce, v předloženém 

znění. 

 

Číslo: ZM/15/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky na akci „VO Litovel - NPŽP 2020“. Smlouva bude uzavřena 

mezi městem Litovel a Státním fondem životního prostředí, v předloženém znění. 
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Číslo: ZM/16/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové organizace o dotaci 

na vybavení školních zahrad. 

b) souhlasí s předfinancováním akce ve výši 490.817,14 Kč. 

c) souhlasí s finanční spoluúčastí na akci ve výši 20 % celkových nákladů. 

 

Číslo: ZM/17/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace o dotaci na vybavení 

školní zahrady. 

b) souhlasí s předfinancováním akce ve výši 410.000 Kč. 

c) souhlasí s finanční spoluúčastí na akci ve výši 20 % celkových nákladů. 

 

Číslo: ZM/18/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a FCC Litovel, 

s.r.o., jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 236.830 Kč za účelem podpory školních, 

sportovních a ekologických aktivit města Litovel v roce 2021, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/19/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje likvidaci dlouhodobého hmotného majetku, a to reklamního 

poutače na místní biotop. 

 

Číslo: ZM/20/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení paní M. Š. z Litovle - celkem 448.000 Kč, 

z toho 180.000 Kč dle titulu č. 1 na opravu fasády a zateplení, 200.000 Kč dle titulu č. 3 na opravu střechy 

a 68.000 Kč dle titulu č. 4 na výměnu oken a vchodových dveří, úrok 1 %, doba splatnosti 5 let. 

b) schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení panu M. V. z Olomouce a manželům V. z Vísky 

na opravu nemovitosti ve Vísce - 188.470 Kč dle titulu č. 3 na opravu střechy, úrok 1 %, doba splatnosti 

5 let. 

 

Číslo: ZM/21/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu nemovitosti 

mezi budoucím převodcem, tj. společností ROYAL VINEFIN Realitní s.r.o. se sídlem ČSA 27/1, 

Šternberk, PSČ 785 01, IČ 08215405, zastoupenou Miroslavem Nedomou, jednatelem společnosti, jako 

vlastníkem pozemků parc.č. 19/26 a 207/7 v k.ú. Chořelice, obec Litovel, zapsané na LV č. 20 
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u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj a budoucím nabyvatelem, tj. městem Litovel, zastoupeným 

starostou města. 

 

Číslo: ZM/22/22/2021 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti Policie ČR - OOP Litovel za rok 2020 

a Městské policie Litovel za rok 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  stránka 6 z 6 

NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

Část usnesení k bodu č. 3 

Zastupitelstvo města Litovel ukládá právníkovi města a ověřovatelům zápisu z 21. zasedání ZML 

(28. 1. 2021), aby vysvětlili problematiku, která vznikla v souvislosti s Plánem práce FV, kdy v zápise 

bylo uvedeno i to, co nebylo projednáváno. 

 

Část usnesení k bodu č. 4 

Zastupitelstvo města Litovel ukládá Radě města Litovel předložit návrhy systému nakládání s odpady 

města pro jednání Zastupitelstva města Litovel nejpozději do příštího zasedání Zastupitelstva města 

Litovel. 

  

Část usnesení k bodu č. 5 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtovou změnu č. 83/2021/ZM „Nákup 

repelentů pro občany". 

 

 

Část usnesení k bodu č. 6. 1 

Zastupitelstvo města Litovel: 

 

- schvaluje prodej pozemků parc.č. 725/1, 725/13, 725/14 a 725/15 v k.ú. Litovel, v lokalitě Litovel, 

Severní, za účelem výstavby bytových domů firmě D. A. Bydlení EU, s.r.o. za cenu 1.200 Kč/m
2
 

+ DPH. 

- schvaluje prodej pozemků parc.č. 725/1, 725/13, 725/14 a 725/15 v k.ú. Litovel, v lokalitě Litovel, 

Severní, za účelem výstavby bytových domů firmě MIBEX retail s.r.o. za cenu 1.400 Kč/m
2
 + DPH. 

- schvaluje prodej pozemků parc.č. 725/1, 725/13, 725/14 a 725/15 v k.ú. Litovel, v lokalitě Litovel, 

Severní, za účelem výstavby bytových domů firmě Urban Survival s.r.o. za cenu 1.400 Kč/m
2
 + DPH. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 

            Viktor Kohout v. r.  

               starosta města                                                                                           

          Mgr. Lubomír Broza v. r.  

                         místostarosta města                                                                                           


