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M ě s t o  L i t o v e l  

 

P o z vá n k a  
 

Starosta města Litovel Viktor Kohout svolává veřejné, 
 5. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná 

 

ve čtvrtek dne 14. února 2019 v 15:00 hodin 

ve velké zasedací místnosti budovy 2 Městského úřadu v Litovli 

 
 

Program: 
 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu/návrhové komise 
2. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Litovel, informace z Kontrolního a Finančního 

výboru 
3. Rozpočtové změny 
4. Hospodaření s majetkem města 
 4.1. Nová Ves - odprodej části pozemku parc.č. 186/86 ostatní plocha a pozemku parc.č. 

127/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ves 
 4.2. Odprodej části pozemků parc.č. 142/26 orná půda a parc.č. 227 trvalý travní porost 

v k. ú. Myslechovice 
 4.3. Vypořádání pozemků - Obec Červenka - Cyklostezka Litovel-Tři Dvory 
 4.4. Výkup pozemku u dětského dopravního hřiště 
 4.5. Cyklistická stezka podél II/449, k. ú. Litovel - žádost o dotaci 
 4.6. Schválení dotace na zakoupení klavíru 
 4.7. Podání žádosti o dotaci - MMR - Litovel - místní komunikace Čihadlo 
 4.8. Podání žádosti o dotaci - Olomoucký kraj - Tenisový areál, Litovel - Komárov II.etapa 
 4.9. Schválení smluv o finanční podpoře nad 50.000 Kč organizací a jednotlivců I 
 4.10. Schválení smluv o finanční podpoře nad 50.000 Kč organizací a jednotlivců II 
 4.11. Smlouva o půjčce finančních prostředků pro ZŠ Jungmannova v rámci předfinancování 

projektu IROP/MAS 
5. Různé 
 5.1. Osadní výbory v místních částech města Litovel 
 5.2. Pravidla Zastupitelstva města Litovel pro jednání, usnášení a hlasování jím ustavených 

výborů  
 5.3. Litovelská stavební s.r.o. – ukončení soudního sporu  
 5.4. Likvidace dlouhodobého hmotného majetku 
 5.5. Systémové řešení kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Litovel 
 5.6. Informace k požadavku o vyhrazení další pravomoci v samostatné působnosti 
6. Informace členům zastupitelstva 
 6.1. Informace o investičních akcích  
7. Dotazy, připomínky, náměty 
8. Závěr  

 

 

 

Viktor Kohout v.r. 
starosta města 


