
 

  Stránka 1 z 4 

Město Litovel 

Usnesení  

z 30. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 17. 2. 2022 

Číslo: ZM/1/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 28. a 29. 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/4/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) deleguje pana J. I. do funkce jednatele společnosti FCC Litovel, s.r.o. 

 

Číslo: ZM/5/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 1/2022/ZM až 62/2022/ZM. 

 

Číslo: ZM/6/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje výkup části pozemku o velikosti 58 m2, z pozemku parc.č. st. 66,  

v k.ú. Nasobůrky, dle návrhu geometrického plánu, od majitelů M. W. a J. W. za cenu max. 100 Kč/m2. 

 

Číslo: ZM/7/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje předloženou smlouvu o dílo na svoz a využití či odstranění odpadu pro město Litovel mezi společností 

FCC Litovel, s.r.o. se sídlem Cholinská 1008, Litovel a městem Litovel. 
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Číslo: ZM/8/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje poskytnutí dotace žadatelům o finanční podporu na rok 2022 dle předloženého návrhu.  

Současně souhlasí s podepsáním každé jednotlivé smlouvy až po řádném a úplném vyúčtování dotace či dotací  

z předchozího roku. 

b) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a spolkem Akselit, z. s. o poskytnutí 

dotace ve výši 165.000 Kč na přepravu členů spolku – seniorů od 65 let a osob s omezenou schopností pohybu  

v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

c) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a DHK Litovel z. s. o poskytnutí dotace 

ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost oddílu v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

d) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a B. D. o poskytnutí dotace ve výši 

80.000 Kč na sportovní přípravu v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

e) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Folklorním souborem HANAČKA,  

z. s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na činnost souboru v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této 

dotace. 

f) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a spolkem Mažoretky Linetbells Litovel 

z. s. o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč na činnost spolku v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této 

dotace. 

g) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Spolkem TJ VS Litovel, z. s.  

o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na zajištění sportovní činnosti tělovýchovné jednoty v roce 2022  

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

h) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Charitou Šternberk, střediskem Litovel 

o poskytnutí dotace v celkové výši 675.000 Kč, z toho 350.000 Kč na provozní náklady pečovatelské služby, 

150.000 Kč na provozní náklady MC Rybička, 100.000 Kč na mzdové náklady zdravotních sester, 50.000 Kč  

na provoz sanitárního kontejneru a 25.000 na organizační zajištění pouti na Starém městě v roce 2022 a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace. 

i) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a spolkem Rychlostní kanoistika Litovel, 

z. s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na sportovní činnost spolku v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající 

se této dotace. 

j) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, z. s. o poskytnutí 

dotace ve výši 3.525.000 Kč na zabezpečení přípravy a činnosti v oficiálních mistrovských soutěžích a zabezpečení 

provozuschopnosti sportovního areálu a údržby hřišť v roce 2022 a rozpočtovou změnu ve výši 3.400.000 Kč 

týkající se této dotace. 

k) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Tělocvičnou jednotou Sokol Litovel  

o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na pronájem sportovišť, činnost oddílů mládeže a činnost divadelního 

souboru v roce 2022 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

l) schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Litovel a Českým kynologickým svazem o poskytnutí dotace ve výši 

120.000 Kč na činnost a pořízení odkládacích boxů pro psy a na realizaci stavby studny. 

 

Číslo: ZM/9/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Muzeum harmonik – multimediální  

a vzdělávací aplikace, tvorba webových stránek, výroba propagačních bulletinů a letáků atd.“ z Programu 

Olomouckého kraje na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2022, vč. spolufinancování. 
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Číslo: ZM/10/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplnění usnesení ZM/8/30/2022 písm. l) tímto textem: „a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace“. Po doplnění, text usnesení ZM/8/30/2022 písm. l) zní: Zastupitelstvo města Litovel 

po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Litovel a Českým kynologickým svazem o poskytnutí 

dotace ve výši 120.000 Kč na činnost a pořízení odkládacích boxů pro psy a na realizaci stavby studny a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace. 

 

Číslo: ZM/11/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje aktualizaci „Plánu financování obnovy kanalizací“ pro rok 2021,  

v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/12/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) souhlasí se změnou v nastavení čerpání náhrad újem za ztížené lesní hospodářství pro město Litovel v přírodní 

rezervací Litovelské luhy. Čerpání náhrad bude stanoveno na základě ponechání lesa nebo jeho části samovolnému 

vývoji. 

 

Číslo: ZM/13/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předložený dodatek č. 1 k darovací smlouvě. 

 

Číslo: ZM/14/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel stanovuje dle ustanovení § 68 odst. 1 zákona o obcích, počet členů zastupitelstva 

města, který má být zvolen na volební období 2022–2026, na 21 členů zastupitelstva města Litovel. 

 

Číslo: ZM/15/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel volí za přísedící u Okresního soudu v Olomouci na další volební období Mgr. Z. F., 

která byla navržena soudem. 

 

Číslo: ZM/16/30/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům K. a M. K. a paní 

J. Č., všichni bytem Litovel, Tři Dvory – 200.000 Kč dle titulu č. 3 na opravu střechy, úrok 1 %, doba splatnosti  

5 let. 
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NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

Část usnesení k bodu č. 6.: 

 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtovou změnu 63/2022/ZM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                        starosta města                                                                     místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení.  

 


