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Město Litovel 

Usnesení  

z 32. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 28. 4. 2022 

Číslo: ZM/1/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný a upravený program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 28., 30. a 31. 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 města Litovel. 

 

Číslo: ZM/4/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního 

oddělení Policie ČR Litovel za rok 2021. 

 

Číslo: ZM/5/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Litovel za rok 2021. 

 

Číslo: ZM/6/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 67/2022/ZM až 74/2022/ZM. 

 

Číslo: ZM/7/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej pozemku parc.č. 16, zahrada, o výměře 106 m2, v k.ú. Chudobín, 

panu M. A. z Chudobína za cenu 500 Kč/m2, včetně souvisejících vedlejších nákladů. 

 

Číslo: ZM/8/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 563/2, v k.ú. Unčovice, o výměře cca  

1 390 m2, společnosti Cemex Sand k.s., za cenu 500 Kč/m2 + DPH. 



 

  Stránka 2 z 3 

 

Číslo: ZM/9/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje předloženou smlouvu tak, že: 

− souhlasí s převodem věcných práv k pozemku současného vlastníka Torun Invest GmbH, se sídlem  

D-70178 Stuttgart, Tuebinger Strasse1, na společnost Torun Czech s.r.o. se sídlem Třídvorská 108, 78401 

Červenka  

− souhlasí s přistoupením ke kupní smlouvě se společností Torun Czech s.r.o. se sídlem Třídvorská 108, 

78401 Červenka. 

b) pověřuje starostu města k podpisu předložené smlouvy. 

 

Číslo: ZM/10/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předložený adresný záměr prodat pozemek parc.č. 886/5, zahrada,  

o výměře 467 m2, v k.ú. Litovel, včetně plotu, a to část výše uvedeného pozemku v k.ú. Litovel o výměře cca 75 m2 

do vlastnictví paní J. M. a zbývající část o výměře cca 392 m2 do podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytových 

jednotek Šmakalova 237/1, Litovel, za cenu dle schváleného sazebníku města Litovel ve výši 500 Kč/m2 a přiléhající 

plot za cenu 1.000 Kč/m délky. 

 

Číslo: ZM/11/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi budoucím dárcem 

McDonald´s ČR, spol. s.r.o., se sídlem Praha, a budoucím obdarovaným městem Litovel částí pozemků parc.č. 99/1 

a 91/4, oba v k.ú. Unčovice, obec Litovel, se stavbou „McDonald´s Náklo (Unčovice) – CHODNÍK“. 

 

Číslo: ZM/12/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel:  

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) revokuje usnesení č. ZM/10/12/2019 ze dne 12. prosince 2019, kterým se ruší Dodatek č. 3, ke smlouvě  

o spolupráci s obcí Štěpánov. 

c) schvaluje Dodatek č. 3 smlouvy o spolupráci k přijetí obce Horka nad Moravou. 

 

Číslo: ZM/13/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Výměna svítidel – II. etapa“,  

vč. spolufinancování. 

 

Číslo: ZM/14/32/2022 

Zastupitelstvo města Litovel navrhuje na uvolněné místo Mgr. Lubomíra Brozu členem dozorčí rady FCC 

Litovel, s.r.o. 
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NEPŘIJATÉ NÁVRHY 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) stahuje bod 7.7. z programu ZML. 

b) schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 14. 7. 2020 uzavřené mezi městem Litovel  

a společností NEORENT a.s., kterým se prodlužuje smluvní termín dokončení díla do 30. dubna 2023. 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje předloženou Žádost o uznání vydržení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty k části pozemku 

parc.č. 401, v k.ú. Myslechovice, ve vlastnictví města Litovel. 

b) souhlasí s uznáním vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni stezky a cesty. 

 
 

STAŽENÝ BOD 
 

V rámci schvalování upraveného a doplněného programu jednání ZML byl stažen bod 7.4. Zveřejnění záměru 

odprodeje pozemků parc.č. 56/37, v k.ú. Víska u Litovle a parc.č. 208/23, 208/26 a 208/20, v k.ú. Nasobůrky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                        starosta města                                                  místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 


