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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 26. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 23. 9. 2021 

Číslo: ZM/1/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje upravený a doplněný program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 22., 24. a 25. 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. 

 

Číslo: ZM/4/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 93/2021/ZM až 98/2021/ZM. 

 

Číslo: ZM/5/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2022–2025.  

 

Číslo: ZM/6/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje hlasování aklamací. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtovou změnu 99/2021/ZM. 
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Číslo: ZM/7/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Kupní smlouvu, podle které prodávající, tj. město Litovel, 

zastoupené starostou, prodává pozemek parc.č. st. 98, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 135 m2,  

v k.ú. Nová Ves u Litovle, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, kupujícím, tj. manželům K., 

bytem Nová Ves u Litovle, Litovel, za cenu 100.000 Kč, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/8/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje stažení bodu 7.2. z programu jednání ZML. 

 

Číslo: ZM/9/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace sportovního areálu Sokolovny v Litovli"  

v rámci Výzvy č. 11/2021, Regiony 2021, vyhlášené Národní sportovní agenturou. 

b) schvaluje spolufinancování projektu „Revitalizace sportovního areálu Sokolovny v Litovli“ nejméně 

ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů akce. 

 

Číslo: ZM/10/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu Ministerstva vnitra ČR  

na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků městské policie v roce 2021 v souvislosti  

s epidemií Covid-19, včetně spolufinancování dle podmínek Programu. 

 

Číslo: ZM/11/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje proplacení finančního příspěvku na přeložku veřejného osvětlení 

Olomouckému kraji z rozpočtu pro rok 2022. 

 

Číslo: ZM/12/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje cenovou nabídku stavební firmy Vymětal s.r.o. Litovel na 

prodloužení komunikací vč. inženýrských sítí k pozemku p.č. 838/1, orná půda, v k.ú. Litovel, pro 

vytvoření 3 stavebních parcel v rámci projektu Pavlínka II. etapa. 

 

Číslo: ZM/13/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje změnu přijatého usnesení ZML č. ZM/11/19b)/2020 schváleného na 11. zasedání 

zastupitelstva města Litovel, kterým bylo schváleno uzavření Kupní smlouvy mezi kupujícím, tj. městem 

Litovel, zastoupeném starostou města, a prodávajícím, tj. panem J. J., bytem Litovel – Rozvadovice. 
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b) schvaluje Kupní smlouvu, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/14/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí materiál týkající se navrhovaných dotačních projektů za 

ORP Litovel v rámci přípravy Strategie ITI Olomoucká aglomerace na rok 2021-2027. 

 

Číslo: ZM/15/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí odstoupení Ing. P. K. z pozice člena dozorčí rady 

společnosti FCC Litovel, s.r.o. 

 

Číslo: ZM/16/26/2021 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí informaci o podané žalobě společností VOCA 

Development, s.r.o. 
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NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Litovel 

a Pivovarem Litovel a.s., a to prodloužení doby zvýhodněného smluvního nájemného o jeden rok. 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje stažení bodu 8.1. z programu jednání ZML. Současně schvaluje, aby se vedení města 

zúčastnilo dalšího jednání KV, na kterém bude společně vyřešen Jednací řád ZML. 

b) schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Litovel dle návrhu členů Kontrolního výboru. 

c) schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Litovel, který byl předložen a následně stažen na 24. ZML 

dne 17. 6. 2021. 

 

STAŽENÝ BOD: 

 

V rámci schvalování upraveného a doplněného programu jednání ZML byl stažen bod 9.2. 

„Videoprezentace exkurze ze solární sušárny v německém Ortenburgu. 

 

NEPROJEDNANÝ BOD: 

 

V rámci diskuze byl stažen z programu jednání ZML bod 7.2. „Zveřejnění odprodeje pozemku p.č. 886/5, 

zahrada, v k.ú. Litovel“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Viktor Kohout                                                  Mgr. Lubomír Broza  

                                 starosta města                                                    místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 
 


