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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, 

 26. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná 

 

ve čtvrtek dne 23. září 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. Ocenění za sportovní výkony 

4. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Litovel a zprávy z Kontrolního výboru 

5. Rozpočtové změny 

6. Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel 2022–2025 

7. Hospodaření s majetkem města 

 7.1. Kupní smlouva – k.ú. Nová Ves u Litovle, parc.č. st. 98  

 7.2. Zveřejnění odprodeje pozemku p.č. 886/5, zahrada, v k.ú. Litovel 

 7.3. Žádost o změnu nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor – Pivovar Litovel a.s.,  

       Restaurace Záložna, nám. Přem. Ot. 762, Litovel. 

 7.4. Podání žádosti o dotaci – Národní sportovní agentura – Revitalizace sportovního areálu                  

       Sokolovny v Litovli 

 7.5. Podání žádosti o dotaci – MV ČR – Program na podporu mimořádného finančního ohodnocení   

       strážníků MP 

 7.6. Žádost Olomouckého kraje o poskytnutí finančního příspěvku na přeložku veřejného osvětlení 

 7.7. Zajištění inženýrských sítí pro pozemek p.č. 838/1, orná půda, v lokalitě Pavlínka v Litovli v rámci  

       projektu Pavlínka II. etapa 

8. Různé 

 8.1. Jednací řád Zastupitelstva města Litovel 

 8.2. Lokální integrované řešení ORP Litovel v rámci ITI Olomoucká aglomerace 

 8.3. Odstoupení člena dozorčí rady společnosti FCC Litovel, s.r.o. 

9. Informace členům zastupitelstva 

 9.1. Poděkování za finanční dar pro obce postižené tornádem  

9.2. Videoprezentace exkurze ze solární sušárny v německém Ortenburgu 

10. Dotazy, připomínky, náměty  

11. 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. 


