
M ě s t o  L i t o v e l  

U s n e s e n í  

z 3. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 20. 12. 2018 

Zastupitelstvo města Litovel: 

1.  schvaluje doplněný program jednání a ověřovatele zápisu. 
  
2.  a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 
 b) bere na vědomí informace z jednání Finančního výboru a Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Litovel. 
 c) schvaluje Statut a Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Litovel. 
 d) schvaluje plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Litovel na rok 2019. 
 e) schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litovel. 
  
3.  a) ukládá radě města svolat společné jednání zástupců města a obou provozovatelů služeb 

SeniorTaxi a přijmout taková opatření, aby bylo provozování služeb SeniorTaxi jednoznačné. 
Zodpovídá: starosta                                                                                    Termín: 31. 1. 2019 

b) neschvaluje poskytnutí daru ve výši 80.000,- Kč za období od 1. 6. – 31. 12. 2018 
zapsanému spolku Akselit. 

  
4.  a) bere na vědomí důvodovou zprávu, 
 b) schvaluje rozpočtové změny dle důvodové zprávy vyjma rozpočtové změny č. 7 Akselit. 

Zodpovídá: vedoucí finančního odboru                                                        Termín: 10. 1. 2019 

  
5.  schvaluje zařazení částky 391.000,- Kč ve prospěch Olomouckého kraje, který je 

zřizovatelem ZUŠ Litovel, na nákup klavíru pro činnost ZUŠ Litovel, na straně příjmů položka 
8115. Dále ukládá odboru OŠKS a právnímu oddělení připravit návrh smlouvy na další 
zasedání ZML. 
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru                                                        Termín: 31. 1. 2019 

  
6.  schvaluje zařazení částky 150.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2019 na podporu činnosti 

kajakářky Barbory Dimovové na její přípravu na kvalifikaci na OH v Tokiu, na straně příjmů 
položka 8115. 
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru                                                        Termín: 31. 1. 2019 

  
7.  schvaluje zařazení částky 599 900,- Kč do rozpočtu města na r. 2019, na straně příjmů 

položka 8115. Dále schvaluje podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj do dotačního 
programu na podporu JSDH 2019, dotační titul č.1. 
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru                                                        Termín: 31. 1. 2019 

  
8.  a) bere na vědomí důvodovou zprávu 
 b) schvaluje rozpočet města Litovel na rok 2019, včetně projednaných změn, 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 2019 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 2019, 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) zmocňuje Radu města k provádění rozpočtových opatření, pokud jde o změny závazných 
ukazatelů vůči jiným osobám, a to bez finančního omezení, 



 h) ukládá Radě města Litovel stanovit příspěvkovým organizacím účel použití schváleného 
příspěvku z rozpočtu města Litovel na rok 2019, 

 i) stanovuje, že rozpis rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provede finanční odbor. 
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru                                                        Termín: 31. 1. 2019, platné pro rok 2019 

  
9.  schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1577/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, dle 

geometrického plánu č. 2420-59/2012 ze dne 8. 6. 2012 pozemek parc. č. 1577/1 díl „a“ 
o výměře 4 m2, který se slučuje do pozemku parc. č. st. 328 zast. pl. o celkové výměře 798 m2, 
vše v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví města Litovel, IČO: 00299138, do vlastnictví 
Olomouckého kraje, do hospodaření Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, 
příspěvková organizace, IČO: 70890871 a schvaluje návrh smlouvy. Olomoucký kraj uhradí 
veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Zodpovídá: starosta, právník                                                                         Termín: EDU 

  
10.  schvaluje přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt: Revitalizace 

historické aleje z Litovle na Nové Zámky.                                                                                  
  
11.  schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt: Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky v rámci 

Operačního programu ŽP a současně se zavazuje, že náklady budou kryty rozpočtem města. 
Zodpovídá: starosta, vedoucí odboru životního prostředí, dotační manažerka              Termín: 2. 1. 2019 

  
12.  schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o školských obvodech spádových základních 

škol v předloženém znění. 
Zodpovídá: starosta, vedoucí odboru ŠKS                                                        Termín: 31.1.2019 

  
13.  schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb. ve znění Přílohy k NV č. 318/2017 

Sb., měsíční (mimo bodů o) a p)) odměny neuvolněným členům ZM a dalším spolupracujícím 
občanům s účinností od 1. ledna 2019 takto: 

a) člen ZM bez dalších funkcí  ve výši        987,- Kč 
b) člen ZM, který je dále členem výboru ve výši    1480,- Kč 
c) člen ZM, který je členem komise rady ve výši    1480,- Kč 
d) člen ZM, který je členem výboru i komise ve výši    1974,- Kč 
e) člen ZM a předseda výboru ve výši      3000,- Kč 
f) člen ZM a předseda komise rady ve výši     3000,- Kč 
g) člen ZM a předseda výboru či komise a člen V nebo K  3500,- Kč 
h) člen RM ve výši        5000,- Kč 
i) člen RM a předseda výboru ve výši      7000,- Kč 
j) člen RM a předseda komise rady ve výši     7000,- Kč 
k) člen rady, který je člen komise/komisí ve výši    5500,- Kč  
l) předseda osadního výboru místní částí ve výši    2950,- Kč 
m) nečlenům ZM, kteří jsou předsedové komisí ve výši   2950,- Kč 
n) nečlenům ZM, kteří jsou předsedové více než 1 komise, ve výši  4000,- Kč  
o) člen senátu přestupkové komise za zasedání přestupkové komise   950,- Kč 
p) zapisovatel výboru a komise za účast a zpracování zápisu    800,- Kč 
q) Dále zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro poskytování odměn členům ZM 

a spolupracujícím občanům včetně uvedené účinnosti. 
r) Zastupitelstvo může na návrh předsedů výborů a komisí přiznat mimořádnou odměnu 

členům výborů a komisí. 
 

  
 
   

 

            Viktor Kohout v.r. 
            starosta města 

          Mgr. Lubomír Broza v.r. 
           místostarosta města 

  


