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Město Litovel 

Usnesení  

z 1. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 19. 10. 2022 

Číslo: ZM/1/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje návrhovou a volební komisi. 

 

Číslo: ZM/2/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) určuje, že v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., budou členové zastupitelstva pro funkce 

starosty a místostarosty města dlouhodobě uvolnění. 

b) určuje, že místostarosta města dle § 104 zákona č. 128/2000 Sb., zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. 

c) určuje, že v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., bude Rada města Litovel sedmičlenná. 

 

Číslo: ZM/4/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje tajnou volbu při hlasování o volbě starosty, místostarosty a členů rady města dle volebního řádu. 

b) schvaluje volební řád. 

 

Číslo: ZM/5/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel volí Viktora Kohouta starostou města Litovel. 

 

Číslo: ZM/6/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel volí Mgr. Lubomíra Brozu místostarostou města Litovel. 

 

Číslo: ZM/7/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel volí Ing. Martina Benešla, Bc. Zdeňka Jančího, Jiřího Kohouta, Mgr. Mirko Spurníka 

a Ing. Ludmilu Zavadilovou členy Rady města Litovel. 

 

Číslo: ZM/8/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel zřizuje Finanční a Kontrolní výbor, který bude pracovat v počtu sedmi členů. 
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Číslo: ZM/9/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel volí Martina Geprta předsedou Finančního výboru. 

 

Číslo: ZM/10/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) volí Mgr. Roberta Najmana předsedou Kontrolního výboru. 

b) odkládá volbu členů finančního a kontrolního výboru z důvodu nedostatků kandidátů na členství ve výborech 

na nejbližší zasedání zastupitelstva. 

 

Číslo: ZM/11/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) zřizuje Osadní výbory a určuje počet 5 členů ve výboru, pouze v Nasobůrkách a Unčovicích bude členů 7. 

b) ukládá Radě města Litovel zajistit volby členů osadních výborů, a to do konce ledna roku 2023. 

 

Číslo: ZM/12/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje stanovení výše odměn pro členy Zastupitelstva města Litovel, členy Rady 

města Litovel, předsedy výborů ZML a zvláštní orgán – přestupkovou komisi s účinností od 19. 10. 2022 dle 

předloženého návrhu a stanoví paušální náhradu ušlého výdělku ve výši 240 Kč/hod, max. 2.400 Kč/měsíc. 

 

Číslo: ZM/13/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) deleguje starostu města Viktora Kohouta jako zástupce města na Valnou hromadu Vodohospodářské společnosti 

ČERLINKA, s.r.o., na funkční období 2022–2026 a jako náhradníka deleguje Bc. Zdeňka Jančího. Dále deleguje 

do funkce člena dozorčí rady místostarostu města Mgr. Lubomíra Brozu. 

b) deleguje starostu města Viktora Kohouta jako zástupce města na Valnou hromadu společnosti FCC Litovel, 

s.r.o., na funkční období 2022–2026 a jako náhradníka deleguje místostarostu města Mgr. Lubomíra Brozu. 

c) deleguje starostu města Viktora Kohouta jako zástupce města na Valnou hromadu Městské teplárenské 

společnosti a.s. Litovel na funkční období 2022-2026 a jako náhradníka deleguje místostarostu města  

Mgr. Lubomíra Brozu. 

d) navrhuje do představenstva Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. za město Litovel starostu 

města Viktora Kohouta a do dozorčí rady místostarostu města Mgr. Lubomíra Brozu. 

 

Číslo: ZM/14/1/2022 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 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 Životního prostředí,  

v předloženém znění. 

 

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

                                  starosta města                                                   místostarosta města 

 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 


