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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 24. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 17. 6. 2021 

Číslo: ZM/1/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje upravený program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 22. a 23. 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) bere na vědomí informace z jednání Výboru zástupců místních částí Zastupitelstva města Litovel. 

 

Číslo: ZM/4/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu k předloženému materiálu. 

b) schvaluje Závěrečný účet města Litovel za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to 

bez výhrad. 

c) schvaluje účetní závěrku města Litovel k 31. 12. 2020. 

 

Číslo: ZM/5/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 85/2021/ZM až 90/2021/ZM. 

 

Číslo: ZM/6/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1577/1, ostatní plocha, 

v k.ú. Litovel, o výměře cca 24 m
2
 J. a P. B. za cenu 250 Kč/m

2
. 
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Číslo: ZM/7/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí předložený materiál „Finanční příspěvek AMK na opravu 

budovy ve vlastnictví města Litovel". 

 

Číslo: ZM/8/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Litovelské 

slavnosti v rámci EHD a podpory cestovního ruchu“. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/9/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace 

a rozšíření kamerového systému“. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena mezi městem Litovel 

a Olomouckým krajem, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/10/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace 

dětského dopravního hřiště - školící centrum“. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena mezi městem 

Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/11/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) souhlasí s podáním žádosti Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc o dotaci na vybavení 

počítačové učebny. 

b) souhlasí s předfinancováním akce ve výši 3.000.000 Kč. 

c) souhlasí s finanční spoluúčastí na akci ve výši 10 % celkových nákladů. 

 

Číslo: ZM/12/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace v rámci Dotačního programu na pořízení, technické 

zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí 

Olomouckého kraje 2021 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem 

Litovel, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/13/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou Zřizovací listinu TS Litovel, p. o. 
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Číslo: ZM/14/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) souhlasí s přijetím obce Dubčany do společnosti Vodohospodářská společnost Čerlinka, s.r.o. 

b) souhlasí se změnou článků č. 5 a 6 Společenské smlouvy obchodní společnosti s ručením omezeným 

Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o., identifikační číslo 471 50 904, spočívající v navýšení 

základního kapitálu o vklad 20.000 Kč obce Dubčany. 

c) souhlasí se změnou článku č. 11 Společenské smlouvy obchodní společnosti s ručením omezeným 

Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o., identifikační číslo 471 50 904, spočívající ve změně způsobu 

vypořádání při zániku účasti společníka ve společnosti Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. 

 

Číslo: ZM/15/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavřít Kupní smlouvu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene vjezdu uzavřenou mezi kupujícím a povinným z věcného břemene vjezdu, 

tj. mezi povinným městem Litovel a na straně druhé prodávajícím a oprávněným z věcného břemene 

vjezdu, tj. panem Z. R., bytem Litovel, Žerotínova, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

 

Číslo: ZM/16/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje změnu usnesení ZM/6/22/2021 v bodě c) tak, že za slova schvaluje prodej, bude vloženo 

slovo „části“. Po provedeném doplnění bude bod c) výše uvedeného usnesení znít takto:  

„c) schvaluje prodej části 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 FORblock s.r.o. za cenu 1.500 Kč/m
2
 + DPH.“ 

b) schvaluje přiloženou Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle které se budoucí prodávající, tj. město 

Litovel, zastoupený starostou města zavazuje v budoucnu prodat části pozemků parc.č. 725/1, 725/13, 

725/14 a 725/15, v k.ú. Litovel, budoucímu kupujícímu, tj. FORblock s.r.o., zastoupenému Ing. Jiřím 

Sedláčkem. 

 

Číslo: ZM/17/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje výjimku ze Zásad č. 1/2008, o vytvoření a použití účelových 

prostředků „Fondu rozvoje bydlení" na území města Litovel, k půjčce z Fondu rozvoje bydlení č. 1/2001 

schválené usnesením č. ZM/20 a)/22/2021, na základě které budou finanční prostředky ve výši 63.441 Kč 

zaslány přímo na účet žadatele. 
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Číslo: ZM/18/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci obcí, a to mezi městem Litovel, zastoupeným starostou 

města a obcí Červenka, zastoupenou starostou, ve věci „Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu 

s II/447“. 

b) odstupuje od Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření směnné smlouvy schválené na 5. zasedání 

Zastupitelstva města Litovel usnesením č. ZML/5/5/2019. 

 

Číslo: ZM/19/24/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje návrh na úpravu znění stanov akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje, a. s. ve znění postoupeném spolu s pozvánkou na řádnou valnou hromadu společnosti ze dne 

19. 5. 2021. 

b) deleguje pana Viktora Kohouta jako zástupce města Litovel na všechny valné hromady společnosti 

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., IČO 07686501, se sídlem Olomouc v tomto 

volebním období a jako náhradníka pana Mgr. Lubomíra Brozu. 

c) navrhuje pana Mgr. Lubomíra Brozu jako zástupce města Litovel do funkce člena dozorčí rady 

společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., IČO 07686501, se sídlem Olomouc. 
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NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

Část usnesení k bodu č. 6.10  

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavřít Kupní smlouvu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene vjezdu uzavřenou mezi kupujícím a povinným z věcného břemene vjezdu, 

tj. mezi povinným městem Litovel a na straně druhé prodávajícím a oprávněným z věcného břemene 

vjezdu, tj. panem Z. R., bytem Litovel, Žerotínova za cenu: navrženou prodávajícím – panem Z. R. ve výši 

2.000 Kč/m
2
. 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje zapojení města Litovel do Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava 

CZ07. 

 
 

 

NEPROJEDNANÝ BOD: 

Při schvalování upraveného programu jednání byl z programu jednání zastupitelstva vypuštěn bod č. 7. 1 

„Návrh úprav Jednacího řádu Zastupitelstva města Litovel“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 

               Viktor Kohout v. r.  

                  starosta města                                                                                           

             Mgr. Lubomír Broza v. r. 

                            místostarosta města                                                                                           


