
M ě s t o  L i t o v e l  

U s n e s e n í  

z 5. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 14. 2. 2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

1.  schvaluje upravený program jednání a ověřovatele zápisu. 
  

2.  a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 3. a 4. zasedání Zastupitelstva města Litovel, 
 b) bere na vědomí informace z jednání Finančního výboru a Kontrolního výboru. 
  

3.  a) bere na vědomí důvodovou zprávu, 
 b) schvaluje rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 

Zodpovídá: vedoucí fin. odboru                                                                                    Termín: 28. 2. 2019 

  
4.  schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 186/68 ostatní plocha o výměře cca 1836 m2 

a pozemku parc.č. 127/3 ostatní plocha o výměře 524 m2 v k.ú. Nová Ves za cenu 150,--Kč/m2  
společnosti Jezírka Banat s.r.o., Hněvotín 540, IČO: 27813070 v rozsahu dle upravené žádosti 
ze dne 14. 2. 2019. 
Zodpovídá: starosta, právník, vedoucí MHaSI                                                                 Termín: 28. 5. 2019 

  
5.  schvaluje směnu předpokládané výměry cca 1820 m2 z pozemku parc. č. 946/51, orná půda, 

k.ú. Červenka o celkové výměře 2380 m2 od majitele město Litovel za požadované zábory pro 
výstavbu Cyklistické stezky Litovel - Tři Dvory v souběhu II/447 a to:  
cca 100 m2 z pozemku parc. č. 946/46, orná půda, k.ú. Červenka o celkové výměře 1943 m2; 
cca 80 m2 z pozemku parc. č. 946/48, orná půda, k.ú. Červenka o celkové výměře 1324 m2; 
cca 250 m2 z pozemku parc. č. 946/62, orná půda, k.ú. Červenka o celkové výměře 503 
m2;cca 765 m2 z pozemku 947/3, trvalý travní porost, k.ú. Červenka o celkové výměře 1221 
m2; cca 220 m2 z pozemku parc. č. 947/1, trvalý travní porost, k.ú. Červenka o celkové výměře 
1381 m2; cca 225 m2 z pozemku parc. č. 1131/35, vodní plocha, k.ú. Červenka o celkové 
výměře 1342 m2; cca 30 m2 z pozemku parc. č. 931/20, ostatní plocha, k.ú. Červenka 
o celkové výměře 1384 m2; cca 90 m2 z pozemku parc. č. 931/2, orná půda, k.ú. Červenka 
o celkové výměře 118 m2; cca 60 m2 z pozemku parc. č. 922/97, orná půda, k.ú. Červenka 
o celkové výměře 967 m2 od majitele Obec Červenka. 
Zodpovídá: starosta, právník, vedoucí MHaSI                                                                       Termín: EDU 

  
6.  schvaluje výkup pozemku parc.č. 103/2, zahrada v k.ú. Litovel o celkové výměře 179 m2 od 

majitelky Š. K. za smluvenou cenu 400 Kč/m2 a vyplacení částky 3.999 Kč majitelce za dřevinu 
ležící na předmětném pozemku. 
Zodpovídá: starosta, právník, vedoucí MHaSI                                                                       Termín: EDU 

  
7.  schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Cyklistická stezka podél II/449, k. ú. 

Litovel v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a současně schvaluje 
spolufinancování rozpočtem města. 
Zodpovídá: starosta, vedoucí MHaSI                                                                                      Termín: 31. 3. 2019 

  
8.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 391.000,- Kč příspěvkové organizaci ZUŠ Litovel na 

nákup klavíru pro činnosti ZUŠ Litovel. 
Zodpovídá: právník                                                                                                                 Termín: příští ZML 

  
9.  schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova, Podpory obnovy místních 

komunikací, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s realizací akce: "Litovel - místní 
komunikace Čihadlo" a spolufinancování projektu. 
Zodpovídá: starosta, vedoucí MHaSI                                                                                     Termín: 28. 2. 2019 

  
10.  schvaluje  

 prohlášení, že po dobu 10 let bude pořízený majetek k akci "Tenisový areál, Litovel - 



Komárov; II.etapa" finančně podpořený z Programu  na podporu výstavby a rekonstrukcí 
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 ponechán v majetku města 
Litovel; 

 prohlášení, že pozemky inventární číslo DHM900000153, DHM900000154 
a DHM900000155, na kterých bude akce "Tenisový areál, Litovel - Komárov; II.etapa" 
realizována jsou a min. 10 let budou ve vlastnictví města Litovel, stejně jako původní tenisové 
kurty  inventární číslo DHM000000871, jehož bude celá akce technickým zhodnocením. 

 realizaci akce "Tenisový areál, Litovel - Komárov; II.etapa" 

 podání žádosti o dotaci do vyhlášeného programu Olomouckým krajem na podporu 
výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 týkající 
se projektu "Tenisový areál, Litovel - Komárov; II.etapa" a zavazuje se ke spolufinancování 
projektu. 
Zodpovídá: starosta, vedoucí MHaSI                                                                               Termín: 15. 2. 2019 

  
11.  a) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Spolkem TJ VS 

Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na zajištění sportovní činnosti 
tělovýchovné jednoty v roce 2019, 

 b) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Tělocvičnou 
jednotou Sokol Litovel o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na pronájem sportovišť, činnost 
oddílů mládeže a činnost divadelního odboru v roce 2019, 

 c) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Církevní 
mateřskou školou Svatojánek v Litovli o poskytnutí dotace ve výši 82.936 Kč na spoluúčast 
k získané dotaci, 

 d) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Církevní 
mateřskou školou Svatojánek v Litovli o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč na vybavení 
mateřské školy nábytkem v roce 2019, 

 e) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a spolkem 
Mažoretky Linetbells Litovel z. s. o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč na činnost spolku 
v roce 2019. Podmínkou je bezplatné vystoupení na dvou akcích pořádaných městem Litovel 
v roce 2019, 

 f) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Charitou 
Šternberk, středisko Litovel o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč na provozní náklady 
pečovatelské služby Charity Šternberk, střediska Litovel v roce 2019, 

 g) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Charitou 
Šternberk, středisko Litovel o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na mzdové náklady 
zdravotních sester charitní domácí zdravotní péče v roce 2019, 

 h) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Charitou 
Šternberk, středisko Litovel o poskytnutí dotace ve výši 130.000 Kč na provozní náklady 
mateřského centra Rybička v roce 2019, 

 i) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Hanáckým 
jezdeckým klubem Litovel z.s. o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč na činnost jezdeckého 
klubu v roce 2019, 

 j) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Folklorním 
souborem HANAČKA, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na činnost souboru v roce 
2019, 

 k) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Barborou 
Dimovovou o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na náklady spojené s přípravou na 
kvalifikaci na OH v Tokiu, 

 l) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a DHK Litovel z. s. 
o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost oddílu v roce 2019, 

 m) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a AMK Litovel 
v ÚAMK o poskytnutí dotace ve výši 230.000 Kč, z toho na 200.000 Kč na rekonstrukci 
klubovny, 20.000 Kč na údržbu superkrosového areálu a 10.000 Kč na činnost klubu. 
Zodpovídá: starosta, vedoucí odboru ŠKS                                                                                 Termín: 8. 3. 2019 

  
12.  a) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Spolkem TJ VS 

Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na zajištění sportovní soutěže BOBR CUP 
2019 v říjnu 2019, 



 b) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a TJ TATRAN 
LITOVEL, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 Kč na účast družstva mužů oddílu 
házené v extraligové soutěži ČSH v roce 2019, 

 c) schvaluje uzavření smlouvy v upraveném znění mezi městem Litovel a TJ TATRAN 
LITOVEL, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 3.000.000 Kč na zabezpečení přípravy a činnosti 
v oficiálních mistrovských soutěžích a zabezpečení provozuschopnosti sportovního areálu 
a údržby hřišť v roce 2019. 
Zodpovídá: starosta, vedoucí odboru ŠKS                                                                               Termín: 8. 3. 2019 

  

13.  a) schvaluje znění a uzavření smlouvy mezi městem Litovel a Základní školou Litovel, 
Jungmannova 655, okres Olomouc o poskytnutí finanční výpomoci na předfinancování akce, 
na kterou získala škola dotaci. 

 b) schvaluje rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy. 
Zodpovídá: starosta, vedoucí odboru ŠKS                                                                               Termín: 8. 3. 2019 

 
14.  a) volí předsedu osadního výboru Březové a určuje členy osadního výboru Březové takto: 

Ing. Jiří Sládek - předseda, členové - Michal Dujava, Karel Eliáš, Petr Grulich, Jarmila 
Kovářová st., Eva Podškupková, Marie Svozilová. 

 
b) volí předsedu osadního výboru Chořelice a určuje členy osadního výboru Chořelice takto: 
Ing. Vladimír Vaněk - předseda, členové - Karel Dušek, Pavel Horák, Zdeněk Kusý, Marcela 
Machatová, Pavel Přikryl, Lenka Šmídová. 

 
c) volí předsedu osadního výboru Chudobín a určuje členy osadního výboru Chudobín takto: 
Ing. Květoslav Ambrož - předseda, členové - Petr Čamek, Pavel Čeladník, Leoš Rosman, Nina 
Schlauchová. 

 
d) volí předsedu osadního výboru Myslechovice a určuje členy osadního výboru 
Myslechovice takto: 
Aleš Hubáček - předseda, členové - Anna Andrýsková, Lubomír Křoupal, Pavel Obrátil, 
Zdeněk Pokorný, Vratislav Spurný ml., Oleg Žurba. 

 
e) volí předsedu osadního výboru Nasobůrky a určuje členy osadního výboru Nasobůrky 
takto: 
Mgr. Alice Hemerková-Bittnerová - předsedkyně, členové - Miloslav Čunderle, Jiří Konečný, 
Michal Korhoň, Ondřej Mazánek, Miroslav Šimáček, Pavel Vlček. 

 
f) volí předsedu osadního výboru Nová Ves a určuje členy osadního výboru Nová Ves takto: 
Martin Klust - předseda, členové - Mgr. Eva Kratochvílová, Jana Kellnerová, Kristýna 
Nedozrálová, Hynek Navrátil, Miroslav Navrátil, Petr Šišma. 

 
g) volí předsedu osadního výboru Rozvadovice a určuje členy osadního výboru Rozvadovice 
takto: 
Jiří Skřepský - předseda, členové - Jan Čunderle, Vlastimil Kudláček, Vojtěch Smékal, 
Ladislav Stejskal. 

 
h) volí předsedu osadního výboru Savín a určuje členy osadního výboru Savín takto: 
Zdeněk Smrček - předseda, členové - Robert Dostál, František Hlavinka, Přemysl Hlavinka, 
Michal Skopal. 

 
i) volí předsedu osadního výboru Tři Dvory a určuje členy osadního výboru Tři Dvory takto: 
Jan Hříbek - předseda, členové - Vladimíra Krauszová, Zdeněk Vošalík, Jiří Vaněk, Jana 
Wagnerová. 

 
j) volí předsedu osadního výboru Unčovice a určuje členy osadního výboru Unčovice takto: 
Mgr. Tomáš Ryzí - předseda, členové - František Beneš, Bc. Marek Janošec, David 
Petrskovský, Ing. Pavel Remeš, Ing. Vítězslav Špunda, Karel Zbořil. 

 
k) volí předsedu osadního výboru Víska a určuje členy osadního výboru Víska takto: 
Michal Zlámal - předseda, členové - Ladislav Havlíček, Radomír Havlíček, Radomír Krumnikl, 
Lubomír Zedník. 
Zodpovídá: starosta                                                                             Termín: platné pro volební období 2018 - 2022 

  



15.  a) schvaluje ukončení soudního sporu, 
 b) vzdává se práva a promíjí dluhy u veškerých pohledávek města Litovel za firmou 
Litovelská stavební spol. s r.o. (IČO 27765059). 
Zodpovídá: starosta, právník                                                                                    Termín: 28. 2. 2019 

  
16.  schvaluje likvidaci dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého návrhu kromě čisticí 

zóny z panelů. 
Zodpovídá: tajemník, vedoucí finančního odboru                                                                Termín: 31. 3. 2019 

  
17.  trvá na usnesení č. 3 z 24. zasedání ZML konaného 21. září 2017, které zní: 

Zastupitelstvo města Litovel ukládá radě města provádění kontrol hospodaření příspěvkových 
organizací zřizovaných městem Litovel prostřednictvím externího auditu. 

  
18.  bere na vědomí informaci k požadavku člena zastupitelstva na vyhrazení další pravomoci 

v samostatné působnosti. 
  

 
 
   

  
 

            Viktor Kohout, v.r. 
            starosta města 

          Mgr. Lubomír Broza, v.r. 
           místostarosta města 

  


