
M ě s t o  L i t o v e l  

U s n e s e n í  

 
z 24. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 21. září 2017. 

 
 

Návrhová komise prostudovala veškeré materiály, sloužící jako podklad k návrhu na usnesení 

z 24. zasedání ZM, který vychází z obsahu jednání, diskuse k jednotlivým bodům programu 

a připomínek k nim a doporučila členům zastupitelstva schválit návrh na usnesení, které bylo 

schváleno v následujícím znění: 

 
 

Zastupitelstvo města Litovel: 
 

1. a) schvaluje upravený program jednání a ověřovatele zápisu. 

b) schvaluje, že se bude pořizovat audio záznam z dnešního zasedání zastupitelstva pro 

účely kontroly zápisu. 
 

2. a) ruší své usnesení č. 6 z 23. zasedání ze dne 29. června 2017. 

b) bere na vědomí kontrolu usnesení z 56. – 60. schůze Rady města Litovel a z 23. zasedání 

Zastupitelstva města Litovel. 

c) ukládá radě města dát do souladu se skutečností Jednací řád Zastupitelstva města Litovel 

(program jednání, kontrola usnesení, formulace usnesení). 

d) ukládá radě města vypracovat závěrečnou zprávu týkající se Komplexního personálního 

a procesního auditu – plnění usnesení RM č. 1552/49. 

e) ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit evidenci studií a projektových dokumentací, včetně 

nastavení zastupitelnosti, zálohování dat, a aby data byla zpřístupněna i jiným odborům. 

f) bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru a Finančního výboru. 

g) schvaluje plán práce Finančního výboru na druhé pololetí roku 2017.  

h) schvaluje pana Dušana Řmota členem Kontrolního výboru. 
Zodpovídá:  c)  starosta města Termín: 30. 3. 2018 

d) starosta města Termín: 31. 1. 2018 

e)  tajemník MěÚ  Termín: 31. 12. 2017 
 

3. ukládá radě města provádění kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných 

městem Litovel prostřednictvím externího auditu. 
Zodpovídá: starosta města      Termín: EDU 
 

4. schvaluje zveřejnění záměru odprodeje stavby bez čp/če na parc.č. st. 98 v k.ú. Nová Ves 

u Litovle, o výměře 135 m
2
, za stanovených podmínek a za cenu 100.000,-Kč. 

Zodpovídá: tajemník MěÚ      Termín: 15. 10. 2017 
 

5. bere na vědomí Zprávu o činnosti Policie ČR za rok 2016 a Městské policie Litovel za rok 

2016. 
 

6. schvaluje odprodej pozemku parc.č. 1603/4 ostatní plocha, v k.ú. Litovel, o předpokládané 

výměře cca 20,0 m
2
 za účelem stavby „Komunitní dům pro seniory Raškovo“ za 

stanovených podmínek společnosti Pavlík GROUP s.r.o. Olomouc, za cenu 550 Kč/m
2
. 

Zodpovídá: starosta, právník     Termín: EDU 
 

7. a) využívá svého předkupního práva dle čl. V uzavřené kupní smlouvy se společností 

FERBO s.r.o. Olomouc na zpětné odkoupení pozemku parc.č. 56/57 orná půda v k.ú. Víska 

u Litovle o rozloze 8 476 m
2
, 

b) schvaluje rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy, 

c) schvaluje přiloženou kupní smlouvu a pověřuje starostu k jejímu podepsání, 

d) schvaluje záměr města prodat nabytý pozemek, jehož zveřejnění může nastat až po zapsání 

vlastnického práva města Litovle v katastru nemovitostí za podmínek stanovených v 

důvodové zprávě. 
Zodpovídá: starosta města, právník, vedoucí  finančního odboru Termín: EDU 

 
 



8. schvaluje znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 200.000 Kč 

z rozpočtu města Římskokatolické farnosti Litovel na opravu varhan v kostele sv. Marka 

v Litovli. 
Zodpovídá: starosta, vedoucí OŠKS     Termín: 15. 10. 2017 
 

9. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI mezi městem Litovel a Statutárním 

městem Olomouc, v předloženém znění. 
Zodpovídá: starosta      Termín: 15. 10. 2017 

 

10. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města spolku AKSELIT z.s, se sídlem Litovel, 

Havlíčkova 803/13, ve výši 30.000 Kč na rok 2017, na dopravní služby pro seniory od 65 let 

a osoby s průkazem TP, ZTP, ZTP/P a současně schvaluje rozpočtovou změnu dle důvodové 

zprávy. 
Zodpovídá: starosta, právník, vedoucí finančního odboru  Termín: 31. 12. 2017, RZ 15. 10. 2017 

 

11. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na publikaci „Litovel – velké dějiny 

města“ ze dne 12. 12. 2014 mezi městem Litovel a Univerzitou Palackého v Olomouci, 

v předloženém znění. 
Zodpovídá: starosta      Termín: 15. 10. 2017 

 

12. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje ze dne 13. 10. 2014 mezi městem Litovel a Olomouckým 

krajem, v předloženém znění. 
Zodpovídá: starosta, vedoucí MHaSI    Termín: 15. 10. 2017 
 

13. schvaluje přijetí dotace z programu Národní program Životní prostředí v rámci projektu: 

„Výsadba stromů v parku VETUS OPPIDUM (Staré město) Litovel“. Výše dotace činí 

196.901 Kč. 
Zodpovídá: místostarosta, vedoucí OŽP    Termín: EDU 
 

14. schvaluje přijetí dotace přijetí dotace na spolufinancování projektu v rámci Operačního 

programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí – „Zavedení 

separace biologicky rozložitelných odpadů na území města Litovel“. Výše dotace činí 

1.442.985,50 Kč. 
Zodpovídá: místostarosta, vedoucí OŽP    Termín: EDU  

 

15. schvaluje přijetí dotace z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) 

v rámci projektu „Realizace lokálního biocentra ÚSES – II. etapa“ ve výši 218.693,00 Kč. 
Zodpovídá: místostarosta, vedoucí OŽP    Termín: EDU 

 

16. schvaluje přijetí dotace v rámci Dotačního programu pro sociální oblast na rok 2017 – 

Podpora prevence kriminality a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel 

a Olomouckým krajem. 
Zodpovídá: starosta, velitel Městské policie    Termín: EDU 

 

17. schvaluje přijetí dotace (Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace) ze Státního 

fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na 

akci „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci 

Haňovice (část OPŽP)“. 
Zodpovídá: starosta, vedoucí MHaSI    Termín: EDU 

 

18. a) schvaluje zrušení usnesení č. 11 ze 13. ZML ze dne 23. 2. 2012 týkající se záměru 

výstavby kuželny. 

b) schvaluje odstoupení od Dohody o realizaci přístavby Sokolovny za účelem vybudování 

kuželny pro TJ Tatran Litovel, která byla schválena usnesením č. 11 na 31. ZML dne 27. 2. 

2014 a veškerých smluvních vztahů týkajících přístavby kuželny ve Smlouvě o výpůjčce dle 

usnesení č. 12 z 33. ZML ze dne 10. 4. 2014. 

c) souhlasí se záměrem vybudovat novou sportovní halu (varianta s kuželnou i bez 

kuželny) 

d) schvaluje rozpočtovou změnu 150 tis. Kč na pořízení studie, která bude sloužit pro účely 

rozhodnutí ZML (lokalita, varianta haly). 
 Zodpovídá: c) místostarosta,     Termín: EDU   

      d) vedoucí finančního odboru                  Termín: 15. 10. 2017 



 

19. schvaluje rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy. 

Zodpovídá: starosta, vedoucí finančního odboru   Termín: 15. 10. 2017 
 

20. bere na vědomí důvodovou zprávu a schvaluje uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a 

smlouvy o zajištění blankosměnkou a ukládá starostovi města podepsat příslušné dokumenty 

potřebné k uzavření těchto smluv. 

Zodpovídá: starosta, vedoucí finančního odboru   Termín: 15. 10. 2017 
 

 

21. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2018 – 2023. 
 

22. stanovuje k pozemku parc.č. 291/2 v k.ú. Litovel název nové ulice takto: Pošmýlská. 
 

 
 

 
Ing. Zdeněk Potužák      Viktor Kohout v.r. 

   starosta města                 místostarosta města 

 
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze jejich iniciálami. 
Pozn. EDU =evidence dlouhodobých usnesení 

 


