
M ě s t o  L i t o v e l  

 

U s n e s e n í 

 
z 25. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 14. prosince 2017. 

 

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

z 25. zasedání ZML, 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. schvaluje upravený program jednání a ověřovatele zápisu. 

2. schvaluje předložený Jednací řád Zastupitelstva města Litovel. 
Zodpovídá: starosta města      Termín: účinnost od 14. 12. 2017 
 

3. a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

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

c) ukládá starostovi, aby při přípravě jednání rady města dodržoval Jednací řád Rady města 

Litovel; aby jednoznačně stanovil program, aby bylo jasné, co se bude projednávat 

a umožnilo to následnou kontrolu; aby při předkládání tzv. materiálů na stůl (včetně kontroly 

plnění usnesení) postupoval ve smyslu §3 odst. 3 Jednacího řádu RM a program schválil 

hlasováním. 
 

4. a) schvaluje novou koncepci venkovního prostředí Církevní MŠ Svatojánek na parc.č. 501 

zahrada, v k.ú. Litovel,  

b) v případě získání dotace z výzvy číslo 16/2017 vyhlášené SFŽP s termínem podání do 31. 

ledna 2018 se Zastupitelstvo města Litovel zavazuje poskytnout mateřské škole nevratný 

finanční příspěvek ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů, max. však 100.000 Kč. 
Zodpovídá: místostarosta města, vedoucí OŠKS  

   

5. schvaluje rozpočtové změny dle předložené důvodové zprávy. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí fin. odboru   Termín: 31. 12. 2017 
 

6. po projednání:  

a) bere na vědomí důvodovou zprávu, 

b) schvaluje rozpočet města Litovel na rok 2018, včetně úprav schválených během jednání, 

včetně rozpočtu Fondu rozvoje bydlení, rozpočtu Fondu rezerv na obnovu vodovodů a 

kanalizací, rozpočtu Fondu rezerv na zajištění přípravy a realizace protipovodňových 

opatření, a rozpočtu Sociálního fondu dle přílohy č. 1.  

c) schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Litovel na rok 2018 uvedené v příloze č. 2, 

d) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření, které neovlivní 

celkové příjmy a výdaje schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2018, a to maximálně 

do výše 600.000 Kč v rámci jednoho přesunu rozpočtových prostředků, 

e) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření souvisejících 

s účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, státních fondů a územních samosprávných 

celků, a to bez finančního omezení, 

f) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření souvisejících 

s přijatými dary a s přijatým pojistným plněním, a to bez finančního omezení, 

g) ukládá Radě města Litovel stanovit příspěvkovým organizacím účel použití schváleného 

příspěvku z rozpočtu města Litovel na rok 2018, 

h) stanovuje, že rozpis rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky  

č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů provede finanční odbor. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí fin. odboru   Termín: platné pro rok 2018 

 

 



7. schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 856/2, lesní pozemek, 

o výměře cca 2 500 m
2
, v k.ú. Litovel, z majetku města Litovel, za cenu nejméně 400,- 

Kč/m
2 

a za podmínky zpevnění pozemku. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí MHaSI    Termín: 31. 1. 2018 
 

8. schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na stavbu bez čp/če na parc.č. st. 68 v k.ú. Nová 

Ves u Litovle, o výměře 135 m
2
, za účelem rozšíření služeb pro návštěvníky penzionu 

v Nové Vsi, za stanovených podmínek, mezi městem Litovel a M. a K. K. z Nové Vsi. 
Zodpovídá: starosta města, právník města    Termín: EDU 

 

9. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím – MIBEX retail s.r.o. Olomouc, IČO: 

05228077, a prodávajícím městem Litovel, vlastníkem pozemků. Předmětem kupní smlouvy 

je prodej pozemků vytvořených geometrickým plánem č. 2709-75/2017, PGP-2373/2017-805, 

a to dílu „a“ pozemku parc.č. 725/1 orná půda, o výměře 632 m
2
, dílu „b“ pozemku parc.č. 

725/9 orná půda, o výměře 934 m
2
 a nově vytvořený pozemek, označený jako parc.č. 725/17 

orná půda, o výměře 351 m
2
. Celková výměra pozemků je 1 917 m

2
 za cenu 1.000,- Kč/ m

2
. 

Uvedené pozemky se prodávají za účelem výstavby bytového domu za podmínek 

vyplývajících ze zveřejněného záměru prodeje. 
Zodpovídá: starosta města, právník města    Termín: EDU 

 

10. schvaluje koupi nemovitostí – pozemek parc.č. 264/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

536 m
2
, jehož součástí je studna, a pozemek parc.č. st. 2045 zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 36 m
2
, jehož součástí je garáž, to vše v k.ú. Litovel, od majitele MESPOL Medlov 

a.s. za cenu 421.730,- Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem. 
Zodpovídá: starosta města, právník města, vedoucí MHaSI  Termín: EDU 
 

11. schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku parc.č. 1240/1 trvalý travní porost, o výměře  

2 042 m
2
, v k.ú. Litovel, jehož spoluvlastníky jsou J. V. a M. V.  

z Litovle, za pozemek parc.č. 1004/2 orná půda, o celkové výměře 1 107 m
2
, a pozemek 

parc.č. 1280/118 orná půda, o celkové výměře 1 037 m
2
, to vše v k.ú. Litovel, jejichž 

vlastníkem je město Litovel. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí MHaSI    Termín: 31. 1. 2018 

 

12. bere na vědomí důvodovou zprávu a schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem, tj. městem 

Litovel, a obdarovaným, tj. Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, jejímž 

předmětem jsou movité věci – projektor Epson a elektrocentrála Endress. 
Zodpovídá: starosta města, právník města, krizové řízení MěÚ  Termín: 31. 1. 2018 

 

13. ve věci Revitalizace městského koupaliště Litovel: 

a) bere na vědomí výzvu k vrácení neoprávněně proplacených výdajů 

b) bere na vědomí návrh na rozpočtové opatření 

c) schvaluje rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

d) schvaluje vrácení neoprávněně proplacených výdajů. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí fin. odboru, vedoucí MHaSI Termín: 31. 1. 2018 

 

14. ve věci Revitalizace historického centra města Litovel: 

a) bere na vědomí platební výměr k odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové 

kázně 

b) bere na vědomí návrh na rozpočtové opatření 

c) schvaluje rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

d) schvaluje zaplacení uloženého odvodu. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí fin. odboru, vedoucí MHaSI Termín: 31. 1. 2018 
 

 

15. schvaluje Zásady č. 9/2017/ZML o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje 

bydlení” na území města Litovel. 
Zodpovídá: místostarosta města     Termín: účinnost od 1. 1. 2018 

 

16. schvaluje v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb. měsíční odměny neuvolněným členům 

ZM a dalším spolupracujícím občanům s účinností od 1. ledna 2018 takto: 



a) schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům ZM bez dalších funkcí  ve výši 600,- 

Kč 

b) schvaluje měsíční odměny členům RM ve výši 4000,- Kč 

c) schvaluje měsíční odměny členům RM, kteří jsou předsedové výborů a komisí ve výši 

6000,- Kč 

d) schvaluje měsíční odměnu předsedovi kontrolního výboru ve výši 2500,- Kč 

e) schvaluje měsíční odměny předsedům osadních výborů místních částí ve výši 2300,- Kč 

f) schvaluje měsíční odměny ne/členům ZM, kteří jsou předsedové komisí, ve výši 2300,- 

Kč. 

g) schvaluje měsíční odměny nečlenům ZM, kteří jsou předsedové více než 1 komise, 

ve výši 3000,- Kč 

h) schvaluje měsíční odměny, podmínky a způsob odměňování zvláštních orgánů 

uvedených v návrhu Zásad pro poskytování odměn členům ZM a spolupracujícím 

občanům od článku 1 dále, včetně zapracovaných připomínek v bodě 2. 
Zodpovídá: tajemník      Termín: účinnost od 1. 1. 2018 

 

17. schvaluje Mgr. Kamilu Dohnalovou členkou kontrolního výboru. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Ing. Zdeněk Potužák      Viktor Kohout 
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 

 


