
M ě s t o  L i t o v e l  

U s n e s e n í  

z 31. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 20. 9. 2018 

Zastupitelstvo města Litovel: 

1.  schvaluje doplněný program jednání a ověřovatele zápisu. 
  
2.  a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 29. a 30. zasedání Zastupitelstva města Litovel, 
 b) bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru, 
 c) bere na vědomí informace z jednání Finančního výboru. 
  
3.  schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2019–2023 
  
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6.  

schvaluje znění a uzavření předložené smlouvy mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, z.s. 
o finanční podpoře účasti družstva mužů v krajském přeboru kopané. 
Zodpovídá: místostarosta města, vedoucí OŠKS                            termín:  12.10.2018 

 
schvaluje likvidaci dlouhodobého hmotného majetku. 
Zodpovídá: starosta města, tajemník MěÚ Litovel                          termín: 30.9.2018 

 
schvaluje znění a uzavření předložené smlouvy mezi městem Litovel a Charitou Šternberk, 
střediskem Litovel o finanční podpoře na mzdové náklady zdravotních sester charitní domácí 
zdravotní péče. 
Zodpovídá: místostarosta města, vedoucí OŠKS                           termín: 12.10.2018  

 
7.  a) bere na vědomí důvodovou zprávu, 
 b) schvaluje rozpočtové změny vyjma rozpočtové změny č.5 – Litovel Komárov opravu 

komunikace ke koupališti. 
Zodpovídá: stostarosta města, vedoucí FO                                   termín: 25.10.2018   

 
8.  neschvaluje záměr zveřejnění odprodeje pozemku parc.č. 856/55, ostatní plocha v k.ú. Litovel 

o výměře 390 m2. 
  
9.  schvaluje odprodej pozemku parc.č. 1568/3 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. Litovel, za cenu 

250 Kč/m2 panu R. C. z Litovle. Náklady spojené s odprodejem, včetně vkladu na Katastrální 
úřad v Olomouci, budou nákladem kupujícího. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí MHSI                                  termín: EDU 

 

10.  schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem bude bezúplatný 
převod částí pozemků parc. č. 1577/30 ost. pl. o výměře cca 1 895 m2 a parc. č. 1581/2 ost. pl. 
o výměře cca 1 090 m2 v k.ú. a obci Litovel, částí pozemků parc. č. 945/1 ost. pl. o výměře cca 
335 m2, parc. č. 945/23 ost. pl. o výměře cca 40 m2 a parc. č. 945/28 ost. pl. o výměře cca 30 
m2, vše v k. ú. a obci Červenka, a částí pozemků parc. č. 353/1 ost. pl. o výměře cca 310 m2 

a parc. č. 353/3 ost. pl. o výměře cca 25 m2 v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel k akci 
"Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu se silnicí II/447" mezi městem Litovel 
a Olomouckým krajem. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí MHSI                                termín: EDU 

  
11.  schvaluje směnu částí pozemku parc.č. 946/55, orná půda, v k.ú. Červenka o výměře 160 m2 

z celkové výměry 1 890 m2 od majitele ZP Červenka a.s. za stejnou výměru oddělenou 
z pozemku parc.č. 267, o celkové výměře 1 416 m2, orná půda, v k.ú. Tři Dvory od majitele 
město Litovel. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí MHSI                               termín: EDU 

  
12.  schvaluje  

a) výkup části pozemku  parc. č. 1503/2 v k.ú. Litovel o výměře cca 72 m2 od majitelů 



pana O. K. z Litovle a paní O. K. z Litovle za smluvených 250 Kč/m2; 
b) výkup části pozemku parc. č. 1646/17 v k.ú. Litovel o výměře cca 16 m2 od majitelů 

pana O. K. z Litovle a paní O. K. z Litovle za smluvených 250 Kč/m2; 
c) výkup části pozemku parc. č. 471 v k.ú. Litovel o výměře cca 37,5 m2 od majitele 

Římskokatolická farnost Litovel za smluvených 250 Kč/m2. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí MHSI                           termín: EDU 

  
13.  schvaluje směnu části pozemku  

a) parc. č. 1510/14, ostatní plocha, v k.ú. Litovel o výměře cca 22 m2 z celkové výměry 
1514 m2 od majitele PM PAMUS CZ s.r.o. za stejnou část pozemku parc. č. 1510/36, 
ostatní plocha, v k.ú. Litovel o celkové výměře 620 m2 od majitele Město Litovel.  

b) parc. č. 1505/4, zahrada, v k.ú. Litovel o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 1956 
m2, parc. č. 1505/14, ostatní plocha, v k.ú. Litovel o výměře cca 10 m2 z celkové 
výměry 124 m2, parc. č. 1505/15, orná půda, v k.ú. Litovel o výměře cca 88,5 m2 

z celkové výměry 1242 m2, parc. č. 1510/16 orná půda, v k.ú. Litovel o výměře cca 
36 m2 z celkové výměry 620 m2 od spolumajitelů pana V. K. z Litovle a pana V. K. 
z Litovle za stejnou výměru pozemku parc. č. 1498/6, orná půda, v k.ú. Litovel 
o celkové výměře 753 m2 od majitele město Litovel. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí MHSI                           termín: EDU 

  
14. 

 
 
 
 
 
 

15.  

schvaluje směnu části pozemku parc.č. 385/31, orná půda, v k.ú. Savín o výměře 465 m2 
z celkové výměry 3 737 m2 od majitele Zemědělské družstvo Haňovice za pozemky parc. č. 
267/6, orná půda, v k.ú. Myslechovice o výměře 2870 m2, parc. č. 345, ostatní plocha, v k.ú. 
Myslechovice o výměře 48 m2, parc. č. 34/8, zahrada, v k.ú. Myslechovice o výměře 183 m2, 
parc. č. 34/6, zahrada, v k.ú. Myslechovice o výměře 978 m2 od majitele město Litovel. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí MHSI                                                  termín: EDU 

 
schvaluje rozpočtovou změnu týkající se schváleného finančního příspěvku na pořízení 
klavírního křídla dle důvodové zprávy. 
Zodpovídá: starosta města, vedoucí FO, vedoucí OŠKS                             termín: 25.10.2018 

  
16.  bere na vědomí stížnost podanou panem P. V. z Litovle. 

  
17.  bere na vědomí stížnost podanou panem P. V. z Litovle a po projednání ji vyhodnocuje jako 

nedůvodnou. 
  
 

 Ing. Zdeněk Potužák     David Baroň 
starosta města, v.r.                           člen Rady města Litovel, v.r. 
 
 
 
 
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna 
pouze jejich iniciálami. 
Pozn. EDU =evidence dlouhodobých usnesení 
 
 

  
 
 
 
   

  
 


