
 

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. 

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, 

 3. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná 

 

ve čtvrtek dne 9. února 2023 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 výkupu pozemků pro připravovaná protipovodňová opatření města Litovel 

4. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Litovel a informace z Kontrolního a Finančního výboru 

5. Volba členů Osadních výborů Zastupitelstva města Litovel 

6. Rozpočtové změny 

7. Hospodaření s majetkem města 

 7.1. Prodej části pozemku parc.č. 331/2, ost. plocha, v k.ú. Nová Ves 

 7.2. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti parc.č. 19/26 a 207/7, v k.ú. Chořelice 

 7.3. Smlouva o zrušení zákazu zcizení a zatížení – NEORENT a.s. 

 7.4. Městský klub Litovel – Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině 

 7.5. Muzeum Litovel – Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině 

 7.6. Dotace nad 50.000 Kč 

 7.7. Schválení dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – ITI OA – programové 

období EU 2021–2027  

 7.8. Uzavření Dohody o poskytnutí dotace – SZIF – ZŠ Jungmannova, zvedací plošina do jídelny 

 7.9. Liniová výsadba dřevin u Litovle – v k.ú. Rozvadovice a Chořelice – přijetí dotace 

8. Různé 

 8.1. Vnitřní předpis „Pravidla Zastupitelstva města Litovel pro jednání, usnášení a hlasování osadních 

výborů“ 

 8.2. Vstup města Litovel do projektu "Audit familyfriendlycommunity" 

 8.3. Delegace zástupce města na valné hromady Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. 

 8.4. Informace o připravované rozpočtové změně  

9. Informace členům zastupitelstva 

10. Dotazy, připomínky, náměty 

11. Závěr  

 

 

 

 

Viktor Kohout v. r. 

starosta města 


