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Město Litovel 

Usnesení  

z 29. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 20. 1. 2022 

Číslo: ZM/1/29/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/29/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/29/2022 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o změně čísla položky rozpočtové skladby 

dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: ZM/4/29/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Litovel – výstavba chodníku v místní 

části Chudobín u silnice II/373“ z Programu Olomouckého kraje na podporu opatření pro zvýšení bezpečnosti 

provozu a budování přechodů pro chodce 2022, vč. spolufinancování akce. 

 

Číslo: ZM/5/29/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Myslechovice – rekonstrukce  

a prodloužení chodníku podél silnice III/3732“ z Programu Olomouckého kraje na podporu opatření pro zvýšení 

bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022, vč. spolufinancování akce. 

 

Číslo: ZM/6/29/2022 

Zastupitelstvo města Litovel 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava povrchu sportovní haly ZŠ Vítězná v Litovli" z Programu na 

podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022, vč. spolufinancování akce. 

b) schvaluje prohlášení, že město Litovel je vlastníkem sportovní haly při ZŠ Vítězná (st. 2691, k.ú. Litovel), 

souhlasí s realizací akce „Oprava povrchu sportovní haly ZŠ Vítězná v Litovli“, a že se zavazuje po dobu minimálně 

10 let ponechat majetek pořízený z dotace v majetku obce. 

 

Číslo: ZM/7/29/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace dětského dopravního hřiště 

– školící centrum, II. etapa“ z Programu Olomouckého kraje na podporu výstavby, obnovy a vybavení dětských 

dopravních hřišť 2022, vč. spolufinancování akce. 
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Číslo: ZM/8/29/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení vybavení pro JSDH Tři Dvory v rámci 

Programu na podporu JSDH 2022 – dotační titul na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, 

nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022, vč. spolufinancování. 

 

Číslo: ZM/9/29/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Tradiční Litovelské slavnosti v rámci 

EHD a podpory cestovního ruchu“ z Programu Olomouckého kraje na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 

2022, vč. spolufinancování akce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                           starosta města                                               místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení.  


