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Město Litovel 

Usnesení 

z 33. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 23. 6. 2022 

Číslo: ZM/1/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný a upravený program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

b) bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litovel. 

c) bere na vědomí informace z jednání Výboru zástupců místních částí Zastupitelstva města Litovel. 

 

Číslo: ZM/4/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 75/2022/ZM až 94/2022/ZM. 

 

Číslo: ZM/5/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu k předloženému materiálu. 

b) přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání v rozsahu vydaného 

vnitřního předpisu č. TAJ/2/2022. 

c) schvaluje Závěrečný účet města Litovel za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

d) schvaluje účetní závěrku města Litovel k 31. 12. 2021. 

 

Číslo: ZM/6/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2023–2026. 
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Číslo: ZM/7/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje záměr zveřejnění směny pozemků parc.č. 858/11, o výměře 7 441 m2, v 

k.ú. Litovel a parc.č. 859/7, o výměře 10 151 m2, v k.ú. Litovel ve vlastnictví města Litovel za pozemek parc.č. 802, 

o výměře 459 m2, v k.ú. Litovel ve vlastnictví České republiky, ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

 

Číslo: ZM/8/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí předloženou žádost o partnerství a spolufinancování projektu MOSPREMA. 

b) bere na vědomí informaci o projektu. 

c) schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství mezi Univerzitou Palackého v Olomouci – označenou jako 

„Příjemce“ a městem Litovel – označeným jako „Partner“. 

d) schvaluje předloženou Darovací smlouvu uzavřenou mezi Univerzitou Palackého v Olomouci – označenou jako 

„Obdarovaný“ a městem Litovel – označeným jako „Dárce“, podle které město Litovel poskytne dar ve výši  

734.400 Kč na realizaci projektu MOSPREMA. 

 

Číslo: ZM/9/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje „Dohodu o vybudování studny, SML/0140/2022/MH“, uzavřenou mezi 

městem Litovel a nájemcem, paní Z. M. z Litovle, v předloženém znění. Studna bude součástí pozemku a po jejím 

vybudování dojde ke zhodnocení předmětného pozemku. Uzavřením předložené dohody se nájemce výslovně 

vzdává práva na náhradu finančních prostředků na zhodnocení pozemku, dále práva na náhradu vynaložených 

nákladů a bere na vědomí, že stavba studny bude i s příslušenstvím majetkem města Litovel. 

 

Číslo: ZM/10/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předložený Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Městského klubu Litovel ze 

dne 27. 10. 2009. 

 

Číslo: ZM/11/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kybernetická bezpečnost města 

Litovel“ z Integrovaného operačního programu, Specifický cíl 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, 

podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány v rámci nejbližší vypsané výzvy vč. spolufinancování,  

v předloženém znění.

 

Číslo: ZM/12/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace v rámci Programu na podporu JSDH Olomouckého kraje v 

r. 2022 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Litovel, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/13/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace dětského 

dopravního hřiště – školící centrum, II. etapa“ mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění. 
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Číslo: ZM/14/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Litovelské slavnosti  

v rámci Dnů evropského dědictví a výročí 770 let města Litovel“. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena  

v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/15/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR  

č. 25/2022/ICOBCEUKR na projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Litovel“, z Programu 

na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/16/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí stížnost na pana Aleše Hubáčka (předsedy OV Myslechovice) 

podanou panem B. V. dne 23. 5. 2022. 

 

Číslo: ZM/17/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel 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. 

 

Číslo: ZM/18/33/2022 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí dopis pana Aleše Hubáčka a pověřuje Radu města Litovel předložit 

stanovisko k tomuto materiálu. 
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NEPŘIJATÉ NÁVRHY 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc.č. 479/21, ostatní plocha,  

o výměře 8 369 m2, v k.ú. Litovel za základních podmínek: 

- před prodejem pozemku bude zřízeno pro pozemek parc.č. 515/1, zahrada, právo služebnosti přístupu a příjezdu. 

- cena pozemku se stanovuje dle usn, ZM/12/28/2021 na částku min. 500 Kč/m2. 

 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí s vydáním majetku v rámci dědického řízení po panu S. Š., zesnulém dne  

4. 3. 2021. 

 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje žádost Mgr. J. P. na zúžení názvu místní části Šargoun. 

 

STAŽENÉ BODY 

V rámci schvalování upraveného a doplněného programu jednání ZML byl stažen bod 9.1. Prodej pozemku parc.č. 

886/5, zahrada, v k.ú. Litovel a bod 9.4. Smlouva o předání majetku k hospodaření – Muzeum harmonik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                       starosta města                                                       místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 


