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Město Litovel 

Usnesení  

z 34. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 15. 9. 2022 

Číslo: ZM/1/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 33. 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. 

d) bere na vědomí informace z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Litovel. 

 

Číslo: ZM/4/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 95/2022/ZM až 109/2022/ZM. 

 

Číslo: ZM/5/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Litovelsko za rok 2021. 

 

Číslo: ZM/6/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel:  

a) schvaluje prodej pozemků parc.č. 859/54, ostat. plocha/jiná plocha, o výměře 3 m2, parc.č. 859/53, ostat. 

plocha/jiná plocha, o výměře 32 m2, parc.č. 859/55, ostat. plocha/jiná plocha, o výměře 19 m2, parc.č. 860/2, ostat. 

plocha/jiná plocha, o výměře 5 m2 a parc.č. 859/56, ostat. plocha/jiná plocha, o výměře 2 m2, manželům A. a J. P. 

b) schvaluje prodej pozemku parc.č. 859/57, ostat. plocha/jiná plocha, o výměře 4 m2, manželům J. a J. H. 

c) schvaluje prodej pozemku parc.č. 859/59, ostat. plocha/jiná plocha, o výměře 4 m2, manželům L. a L. H. 

d) schvaluje předloženou Kupní smlouvu. 

 

Číslo: ZM/7/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel stahuje bod 6.2. z programu jednání ZML. 
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Číslo: ZM/8/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 312/36, ost. plocha/jiná plocha,  

v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Litovel. 

 

Číslo: ZM/9/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou Směnnou smlouvu mezi směňujícím – Česká republika – 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 

zastoupená jejím ředitelem RNDr. Františkem Pelcem, která je vlastníkem pozemku parc.č. 802, ostatní plocha/jiná 

plocha, v k.ú. Litovel a městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 858/11, lesní 

pozemek a parc.č. 859/7, lesní pozemek, vše v k.ú. Litovel za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

 

Číslo: ZM/10/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Litovel 

(budoucím obdarovaným) a Olomouckým krajem (budoucím dárcem), jejímž předmětem je darování částí pozemku 

parc.č. 335/1, ostatní plocha, o celkové výměře cca 578 m2, v k.ú. Myslechovice, obec Litovel, které budou dotčeny 

stavbou „Úprava návsi Myslechovice“, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/11/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o předání majetku k hospodaření mezi městem 

Litovel a Městským klubem Litovel. 

 

Číslo: ZM/12/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a TJ Tatran 

Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 2.200.000 Kč jakožto finanční spoluúčast na výstavbě kuželny. 

 

Číslo: ZM/13/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022033 mezi městem Litovel  

a TJ Tatran Litovel, z. s., kterým se navýší dotace na činnost spolku o částku 250.000 Kč. 

 

Číslo: ZM/14/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 

„Modernizace dětského dopravního hřiště – školící centrum II. etapa“ mezi městem Litovel a Olomouckým krajem 

v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/15/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) souhlasí s podáním žádosti ZŠ Jungmannova o dotaci ITI a IROP na rekonstrukci prostor školní družiny  

a doplnění vybavení ICT. 

b) souhlasí s předfinancováním akce z rozpočtu města Litovel. 
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Číslo: ZM/16/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 03762041 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi 

městem Litovel a SFŽP ČR na akci „Haňovice – dobývací prostor, odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních 

odpadů“ v rámci Národního programu Životní prostředí, v předloženém znění. Na základě Smlouvy č. 03762041 

poskytne SFŽP ČR městu Litovel dotaci a bezúročnou zápůjčku na posílení vlastních zdrojů města při realizaci 

projektu. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu číslo 110/2022/ZM. 

 

Číslo: ZM/17/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje uzavření Smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Spolkem TJ VS Litovel,  

z. s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na organizační zajištění sportovní akce Bobr Cup 2022. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu 111/2022/ZM. 

 

Číslo: ZM/18/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí se zahájením prací na vypracování veřejnoprávní smlouvy o zajištění úkolů 

Městské policie Litovel na území obce Červenka. 

 

Číslo: ZM/19/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům P. a K. B.  

z Litovle – 200.000 Kč dle titulu č. 3 na opravu střechy, úrok 1 %, doba splatnosti 5 let. 

 

Číslo: ZM/20/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí průběžnou informaci o postupu k šetření stížnosti podané panem 

Alešem Hubáčkem. 

 

Číslo: ZM/21/34/2022 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí informaci o rozsudku Okresního soudu v Olomouci ve věci žaloby 

podané společností VOCA Development s.r.o. se sídlem Skryjova 1606, Brno na určení vlastnického práva. Okresní 

soud v Olomouci rozhodl takto: a) žalobu podanou žalobcem, tj. VOCA Development s.r.o. ve všech bodech zamítl, 

b) dále bylo žalobci uloženo, aby oběma žalovaným (tj. městu Litovel a společnosti Neorent a.s.) byly uhrazeny 

náklady řízení. 

 
 

                                         

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

                                         starosta města                                               místostarosta města 

 

 

 

Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení.  


