
M ě s t o  L i t o v e l  
 

U s n e s e n í 
 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 25. června 2015. 
 

Návrhová komise prostudovala veškeré materiály, sloužící jako podklad k návrhu na usnesení 

ze 8. zasedání ZM, který vychází z obsahu jednání, diskuse k jednotlivým bodům programu 

a připomínek k nim a doporučila členům zastupitelstva schválit návrh na usnesení, které bylo 

schváleno v následujícím znění: 
 

Zastupitelstvo města Litovel: 
 

1. schvaluje doplněný program jednání a ověřovatele zápisu. 
 

2. a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 13. - 14. schůze Rady města Litovel a ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Litovel. 

b) bere na vědomí informace z jednání Finančního výboru.  

c) bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru a ukládá radě města zabývat se 

podněty uvedenými v předložené zprávě Kontrolního výboru a výsledky předložit na 

příštím zasedání zastupitelstva města. 

d) poté, co se seznámilo se zprávami výborů a stanoviskem rady k nim, akceptuje výsledky 

šetření s tím, že pokud se jedná o bod a) usn. č. 3/6 nepřekročila rada svou pravomoc, ale 

pouze nepřesně formulovala výsledky dohody s auditorem, pokud se jedná o bod b) usn.  

č. 3/6 nepřekročila rada svou pravomoc, ale pouze nevhodně formulovala svůj souhlas  

a doporučení pro zastupitelstvo a pokud se jedná o bod c) usn. č. 3/6 rada svou pravomoc 

překročila, protože si neuvědomila, že na uvedené finanční prostředky se nevztahuje 

oprávnění dané jí ZML usnesením č. 3d/4 k provádění rozpočtových změn, náprava byla 

provedena. 
 

3. bere na vědomí Zprávu o činnosti Policie ČR za rok 2014 a Městské policie Litovel za rok 

2014. 

4. neschvaluje vyhovět žádosti Stavební firmy Vymětal s.r.o. Litovel, protože předpokladem 

jejímu vyhovění by byl nový záměr zveřejnění prodeje. 
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města     Termín: 31. 7. 2015 

 

5. a) schvaluje účetní závěrku města Litovel k 31. 12. 2014; 

b) schvaluje Závěrečný účet za rok 2014, a to bez výhrad. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí FO       

 Termín: 31. 7. 2015 
 

6. schvaluje záměr zveřejnění odprodeje části pozemků parc.č. 725/9, 725/1, 725/13 vše orná 

půda, v k.ú. Litovel, o předpokládané celkové výměře 2 088 m2 za účelem výstavby 

bytového domu za stanovených podmínek, za cenu minimálně 1.000 Kč/m2. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí odboru MHaSI     Termín: 31. 7. 2015 
 

7. schvaluje odprodej pozemků vytvořených na základě oddělovacího geometrického plánu  

č. 279-141/2014 ze dne 19. 2. 2015, a to: parc.č.st. 173 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 

9 m2 a  parc.č.  49/3 zahrada o výměře 45 m2, vše v k.ú. Chořelice, manželům I.  

a A. M., za cenu 150 Kč/m2. 
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města     Termín: EDU 
 

8. schvaluje odprodej pozemku parc.č. 56/20 orná půda, o výměře 14 294 m2, v k.ú. Víska  

u Litovle, vytvořeného na základě GP č. 168-24/2015, za účelem výstavby výrobních  

a skladovacích hal, administrativního zázemí, zpevněných příjezdových cest a parkovacích 

ploch, firmě EKT Immobilien CZ s.r.o., se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Žižkova 1737/52, 

IČ 03830934, za sjednanou kupní cenu 500 Kč/m2. Kupující se smluvně zaváže k započetí  

a realizaci shora uvedených staveb ve smluvně sjednaných termínech a k zajištění min. 60 

pracovních míst po sjednanou dobu, přičemž tento závazek bude utvrzen smluvní pokutou. 

Kupující ponese veškeré náklady s převodem spojené mimo daně z nabytí nemovitých věcí. 
Zodpovídá: tajemník MěÚ, právní zástupce města     Termín: EDU 
 

9. schvaluje odprodej pozemku ve zveřejněné vyznačené části o výměře cca 8 700 m2  

z pozemku parc.č. 56/19 orná půda v k.ú. Víska u Litovle a části o výměře cca 17 400 m2  

z pozemku parc.č. 208/1 orná půda v k.ú. Nasobůrky, za účelem výstavby výrobních  



a skladovacích hal, administrativního zázemí a zpevněných příjezdových cest a parkovacích 

ploch, firmě SEV Litovel, s.r.o., se sídlem Litovel, Palackého 1160/34, IČ 25843389, za 

sjednanou kupní cenu 500 Kč/m2 u pozemku nezatížených jakýmikoli závazky a 250 Kč/m2 

u vymezených částí pozemků, jejichž využití je omezeno uloženými inženýrskými sítěmi. 

Kupující se smluvně zaváže k započetí a realizaci shora uvedených staveb ve smluvně 

sjednaných termínech a k zajištění min. 200 pracovních míst po sjednanou dobu a tento 

závazek bude utvrzen smluvní pokutou. Přesná výměra pozemků a plocha jednotlivých 

cenových zón bude stanovena po vyhotovení GP. Kupující ponese veškeré náklady  

s převodem spojené mimo daně z nabytí nemovitých věcí. 
Zodpovídá: tajemník MěÚ, právní zástupce města     Termín: EDU 

 

10. schvaluje jednotnou výkupní cenu pozemků nacházejících se pod místní účelovou 

komunikací v katastrálním území Savín, ve výši 22 Kč/m2. 
Zodpovídá: tajemník MěÚ, právní zástupce města     Termín: EDU 

 

11. schvaluje podat u SPÚ ČR žádost o vypracování „Studie dopadů výstavby 

protipovodňových opatření na hospodaření ZPF, dostupnost pozemků a proveditelnost 

pozemkových úprav v oblasti Litovel-západ. 
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města     Termín: EDU 

 

12. schvaluje podání žádosti u SPF ČR o bezúplatný  převod pozemku parc.č. 835/7 orná půda, 

o výměře 4 067 m2, v k.ú. Litovel (Pavlínka). 
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města     Termín: 31. 7. 2015 

 

13. schvaluje v předloženém znění darovací smlouvu uzavíranou mezi Olomouckým krajem  

a městem Litovel o převodu pozemků zabraných při stavbě autobusových zálivů v k.ú. 

Rozvadovice, Unčovice, Nasobůrky, Litovel Chudobín a Nová Ves u Litovle. 
Zodpovídá: starosta města, právní zástupce města     Termín: 31. 7. 2015 

 

14. schvaluje dar Gymnáziu Jana Opletala v Litovli 52 ks šatních skříněk v celkové pořizovací 

ceně 259.137,27 Kč vč. DPH. 
Zodpovídá: místostarosta města, vedoucí OŠKS     Termín: 31. 8. 2015 

 

15. schvaluje stanovení výše odměn pro členy zastupitelstva města, členy rady města, předsedy 

výborů ZML, předsedy komisí RM a předsedy OV dle návrhu, který tvoří přílohu zápisu, a to 

od 1. 7. 2015. 
Zodpovídá: tajemník MěÚ        Termín: od 1. 7. 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Zdeněk Potužák            Viktor Kohout, v.r. 

starosta města Litovel     místostarosta města Litovel 

 
 

 

 

 

V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze 

jejich iniciálami. 

 

Pozn. EDU =evidence dlouhodobých usnesení 

 


