
 
 Pozn.: Přímý přenos z jednání zastupitelstva bude možno sledovat online na YouTube kanálu města. V případě zaplnění 

zasedací místnosti je možné online přenos ZML sledovat v TV na chodbě Budovy 2 ve 2. podlaží. 
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M ě s t o  L i t o v e l  

 

P o z v á n k a  
 

Starosta města Litovel Viktor Kohout svolává veřejné, 

 2. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná 

 

ve čtvrtek dne 8. prosince 2022 v 15:00 hodin 

ve velké zasedací místnosti budovy 2 Městského úřadu Litovel 

 

Program: 
 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu/návrhové komise 

2. Schválení programu jednání 

3. Informace o kanalizaci v Savíně a Nové Vsi a o sušárně kalů 

4. Kontrola usnesení zastupitelstva města Litovel 

5. Volba členů Finančního a Kontrolního výboru 

6. Rozpočtové změny 

7. Rozpočet města Litovel na rok 2023 

8. Hospodaření s majetkem města 

 8.1. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti 

 8.2. Smlouva o úhradě části nákladů na realizaci veřejného osvětlení a městského rozhlasu podél silnice 

II/449 – část C ul. Uničovská v Litovli 

 8.3. Smlouva o poskytnutí dotace – Olomoucký kraj – "MOSPREMA – Predikce a management 

kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích" 

8.4. Podání žádosti o dotaci – Olomoucký kraj – Tradiční Litovelské slavnosti v rámci EHD a podpory 

cestovního ruchu 

9. Různé 

 9.1. Vstup města Litovel do DSO Region Moravská cesta 

 9.2. Určení řízení Městské policie Litovel 

 9.3. Návrh na rozdělení kompetencí dle § 104 zákona č. 128/2000 Sb.   

 9.4. Pověřený zastupitel pro projednávání územního plánu 

 9.5. Delegování zástupců města do orgánů společností 

 9.6. Návrh člena ZML do Rady pro kontrolu hospodaření Odborného léčebného ústavu Paseka, p. o. 

 9.7. Informace ke stížnosti podané panem Alešem Hubáčkem dne 9. 6. 2022 

 9.8. Protipovodňová opatření 

 9.9. Změna územního plánu 

 9.10. Ustanovení pozice hlavního architekta města 

 9.11. Zajištění statiky domu na ul. 1. máje 

10. Informace členům zastupitelstva 

11. Dotazy, připomínky, náměty 

12. Závěr  

 

 

Viktor Kohout v. r. 

starosta města 


