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M ě s t o  L i t o v e l  

 

P o z v á n k a  

 

Starosta města Litovel Viktor Kohout svolává veřejné, 

 24. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná 

 

ve čtvrtek dne 17. června 2021 v 15:00 hodin 

ve velké zasedací místnosti budovy 2 Městského úřadu Litovel 

 

Program: 

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu/návrhové komise 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Litovel, zprávy z Kontrolního, Finančního 

výboru a Výboru zástupců místních částí 

4. Schválení Závěrečného účtu města Litovel za rok 2020 a účetní závěrky města Litovel 

k 31. 12. 2020 

5. Rozpočtové změny 

6. Hospodaření s majetkem města 

 6.1. Prodej části pozemku parc.č. 1577/1 v k.ú. Litovel 

 6.2. Finanční příspěvek AMK na opravu budovy ve vlastnictví města 

 6.3. Litovelské slavnosti v rámci EHD a podpory cestovního ruchu - Smlouva o poskytnutí 

dotace 

 6.4. Modernizace a rozšíření kamerového systému - Smlouva o poskytnutí dotace 

 6.5. Modernizace dětského dopravního hřiště - Smlouva o poskytnutí dotace 

 6.6. Souhlas s podáním žádosti o dotaci IROP - ZŠ Vítězná 

 6.7. Dotace JSDH Tři Dvory - Oprava cisternové automobilové stříkačky 

 6.8. Rozšíření hlavního předmětu činnosti TS Litovel, p. o. 

 6.9. Souhlas se změnou společenské smlouvy – Vodohospodářská společnost ČERLINKA, 

s.r.o. Litovel 

 6.10. Kupní smlouva a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vjezdu  

 6.11. Smlouva o budoucí kupní smlouvě a úprava přijatého usnesení - FORblock s.r.o.  

 6.12. Zápůjčka z FRB - schválení výjimky 

7. Různé 

 7.1. Návrh úprav Jednacího řádu Zastupitelstva města Litovel 

 7.2. Zapojení města Litovel do Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava 

CZ07 

 7.3. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

8. Informace členům zastupitelstva 

9. Dotazy, připomínky, náměty 

10. Závěr  

 

Viktor Kohout v. r. 

starosta města 

 

 
Pozn. Přímý přenos z jednání zastupitelstva bude možno sledovat online na YouTube kanálu města. V případě zaplnění 

zasedací místnosti, je možné online přenos ZML sledovat v TV na chodbě Budovy 2 ve 2. podlaží.  


