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Město Litovel 

Usnesení 

z 28. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 09. 12. 2021 

Číslo: ZM/1/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje Adaptační strategii města Litovel na změnu klimatu. 

 

Číslo: ZM/4/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 22., 26. a 27. 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. 

e) stahuje bod 4. e), f), g) z programu a ukládá vedení města svolat jednání se zainteresovanými odbory. 

 

Číslo: ZM/5/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 100/2021/ZM až 104/2021/ZM. 

 

Číslo: ZM/6/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočet města Litovel na rok 2022, včetně rozpočtu Fondu rozvoje bydlení, rozpočtu Fondu rezerv 

na obnovu vodovodů a kanalizací, rozpočtu Fondu rezerv na zajištění přípravy a realizace protipovodňových 

opatření, a rozpočtu Sociálního fondu dle přílohy č. 1. 

c) schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Litovel na rok 2022 uvedené v příloze č. 2. 
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d) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření, které neovlivní celkové příjmy a výdaje 

schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2022, a to maximálně do výše 750 000 Kč v rámci jednoho přesunu 

rozpočtových prostředků. 

e) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření souvisejících s účelovými dotacemi ze státního 

rozpočtu, státních fondů a územních samosprávných celků, a to bez finančního omezení. 

f) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření souvisejících s přijatými dary a s přijatým 

pojistným plněním, a to bez finančního omezení. 

g) zmocňuje Radu města k provádění rozpočtových opatření, pokud jde o změny závazných ukazatelů vůči jiným 

osobám, a to bez finančního omezení. 

h) ukládá Radě města Litovel stanovit příspěvkovým organizacím účel použití schváleného příspěvku z rozpočtu 

města Litovel na rok 2022. 

i) stanovuje že rozpis rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, provede finanční odbor. 

 

Číslo: ZM/7/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou Darovací smlouvu mezi dárcem, panem J. S., a obdarovaným, 

tj. městem Litovel zastoupeným starostou města, podle které dárce městu daruje sbírku nevyčíslitelné hodnoty – 

harmoniky. 

 

Číslo: ZM/8/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě části nákladů mezi Olomouckým krajem  

a městem Litovel na realizaci investiční akce „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/9/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu obcí s 3 001 – 10 000 

obyvateli, DT Podpora obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj pro rok 2022 na 

akci „Litovel – rekonstrukce místní komunikace Čihadlo a Studentů“ vč. spolufinancování akce. 

 

Číslo: ZM/10/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu obcí s 3 001 – 10 000 

obyvateli, DT Podpora obnovy sportovní infrastruktury, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na akci 

„Litovel – rekonstrukce povrchů sportovišť ZŠ Vítězná“ vč. spolufinancování akce. 

 

Číslo: ZM/11/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 224/2021 z rozpočtu Ministerstva vnitra 

ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021  

v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021, včetně spolufinancování. 
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Číslo: ZM/12/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje zásady pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Litovel následovně: 

1. Cena pozemků v kategorii „ostatní pozemky“ se ve všech katastrálních území správního území města Litovel 

stanovuje na jednotnou cenu 500 Kč/m2 v případě, že se bude jednat o jediného zájemce o pozemek.  

Pokud bude o jeden konkrétní pozemek zájemců více, bude pozemek odprodán dle kritérií, které budou schváleny 

ZML. Prioritní je cena pozemku, ale v odůvodněných případech může být přihlédnuto i k jiným aspektům prodeje.  

2. U pozemků, které jsou součástí vzájemné směny, bude cena vždy stanovena znaleckým posudkem, pokud se obě 

strany směny nedohodnou jinak. 

3. Ve specifických případech (např. pozemky určené k podnikání) a kdy je to účelné, může RM rozhodnout,  

že se před zveřejněním záměru pozemků k odprodeji nechá vyhotovit znalecký posudek, který bude podkladem pro 

stanovení konečné ceny prodávaného pozemku. 

b) stanovuje účinnost Zásad pro prodeje pozemků ihned po jejich schválení. 

 

Číslo: ZM/13/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) souhlasí s investičním záměrem TJ VS Litovel vybudovat na části pozemku města Litovel parc.č. 479/2, v k.ú. 

Litovel, dětské hřiště. 

b) souhlasí s podáním žádosti TJ VS Litovel o dotaci na zrealizování tohoto záměru. 

 

Číslo: ZM/14/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

Číslo: ZM/15/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Litovel č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 

 

Číslo: ZM/16/28/2021 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje znovuzařazení bodu „Souhlas se záměrem TJ VS Litovel“ do programu jednání ZML. 

b) souhlasí s investičním záměrem TJ VS Litovel vybudovat na části pozemku města Litovel parc.č. 479/2, v k.ú. 

Litovel, tři beachvolejbalové kurty. 
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Nepřijaté návrhy: 
Část usnesení k bodu č. 7.7.  

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) souhlasí s investičním záměrem TJ VS Litovel vybudovat na části pozemku města Litovel parc.č. 479/2, v k.ú. 

Litovel, pumptrack. 

b) souhlasí s investičním záměrem TJ VS Litovel vybudovat na části pozemku města Litovel parc.č. 479/2, v k.ú. 

Litovel, ochranný protihlukový val. 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) souhlasí se zahájením prací na vypracování veřejnoprávní smlouvy o zajištění úkolů MP na území města 

Mohelnice. 

b) souhlasí se zahájením prací na vypracování veřejnoprávní smlouvy o zajištění úkolů MP – měření rychlosti –  

na území obce Červenka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Viktor Kohout v. r.                                                Mgr. Lubomír Broza v. r. 

                                   starosta města                                                         místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení.  


