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M ě s t o  L i t o v e l  

U s n e s e n í  

 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 11. dubna 2019 

Číslo: ZM/1/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti Policie ČR - OOP Litovel za rok 2018 

a Městské policie Litovel za rok 2018. 

 

Číslo: ZM/4/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 5. a 6. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

b) bere na vědomí informace z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Litovel. 

c) bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litovel a ukládá radě města, 

aby se zabývala doporučeními uvedenými v zápise provedených kontrol. 

 

Číslo: ZM/5/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje rozpočtovou změnu na příspěvek na 1. část etapy fasády fary Římskokatolické farnosti v Litovli. 

b) schvaluje rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: ZM/6/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 531 ostatní plocha v k.ú. Unčovice 

o výměře 326 m
2
 panu M. N. za částku 150 Kč/m

2
. 
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Číslo: ZM/7/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemků parc.č. 725/1, 

725/13 a 725/12 vše orná půda v k.ú. Litovel o předpokládané celkové výměře cca 2.960 m
2
 za účelem 

výstavby dvou bytových domů, chodníků, obslužné komunikace, parkovacích stání a garáží 

za stanovených podmínek, které jsou uvedeny v odůvodnění návrhu usnesení včetně stanovení ceny 

min. 1.000 Kč/m2. Podmínky se doplňují o architektonický záměr. 

 

Číslo: ZM/8/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Litovel 

jako dárcem a Olomouckým krajem jako obdarovaným, na nákup klavíru pro ZUŠ Litovel. 

 

Číslo: ZM/9/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Litovel 

jako dárcem a společností HOPAX s.r.o. jako obdarovaným, jejímž předmětem je nepotřebný majetek – 

panely. 

 

Číslo: ZM/10/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a spolkem Akselit z. s., o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na přepravu členů spolku - seniorů 

od 65 let a osob s omezenou schopností pohybu TP, ZTP a ZTP/P k lékaři, na úřad, poštu, hřbitov, 

rehabilitace nebo na nádraží (vše v Litovli) v roce 2019. 

 

Číslo: ZM/11/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou směnnou smlouvu s doplatkem uzavřenou 

mezi městem Litovel jako prvním směňujícím a manžely Z., bytem Rozvadovice jako druhým 

směňujícím. 

 

Číslo: ZM/12/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel revokuje usnesení č. 16 z 2. zasedání Zastupitelstva města Litovel, 

konaného dne 29. listopadu 2018  ve znění: Zastupitelstvo města Litovel schvaluje směnu části pozemku 

parc.č. 739/11, zahrada, k.ú. Litovel o velikosti cca 2 m
2
 z celkové výměry 240 m

2
 za část pozemku 

parc.č 1583/1, ostatní plocha, k.ú. Litovel o velikosti cca 2 m
2
 z celkové výměry 2.163 m

2
 a současně 

schvaluje směnu pozemku parc.č. 739/23, ostatní plocha, k.ú. Litovel o velikosti 3 m
2
 z pozemku 

parc.č. 739/11, zahrada z celkové původní výměry 240 m
2
 za pozemek parc.č. 1583/7, ostatní plocha, 

k.ú. Litovel o velikosti 2 m
2
 z pozemku parc.č. 1583/1, ostatní plocha, k.ú. Litovel z celkové původní 

výměry 2.163 m
2
 a za pozemek parc.č. 738/5, zahrada, k.ú. Litovel o velikosti 1 m

2
 z pozemku 

parc.č. 738/1, ostatní plocha, k.ú. Litovel z celkové původní výměry 2.037 m
2
. 
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Číslo: ZM/13/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž 

předmětem bude bezúplatný převod části pozemků parc.č. 728/1, ostatní plocha o celkové výměře 

18.474 m
2 v k.ú. Savín a parc.č. 754, ostatní plocha o celkové výměře 10.252 m

2
 v k.ú. Savín k akci 

„Litovel - Savín, oprava autobusových zastávek podél silnice II/373" mezi městem Litovel a Olomouckým 

krajem. 

 

Číslo: ZM/14/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu. 

b) schvaluje podání žádostí o ukončení zástavních smluv dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: ZM/15/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 a č. 3/2016, 

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění 

veřejného pořádku. 

 

Číslo: ZM/16/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje „Pravidla Zastupitelstva města Litovel pro jednání, usnášení 

a hlasování osadních výborů“. 

 

Číslo: ZM/17/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí odstoupení pana Petra Čamka z funkce člena Osadního výboru Chudobín ke dni 1. 4. 2019. 

b) volí pana Miloše Malíka členem Osadního výboru Chudobín. 

 

Číslo: ZM/18/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí dopis občanů Olomoucké ul. - názor k vydanému 

Rozhodnutí - společné povolení stavby „Litovel-chodník Olomoucká", které bylo vydáno odborem 

dopravy dne 22. 1. 2019 pod č. j. LIT 1278/2019. 
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Číslo: ZM/19/7/2019 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí Závěrečnou zprávu z výsledku šetření finančně právních 

vztahů města k jim zřízeným organizacím ve vazbě na možnou finanční úsporu města ze dne 7. 1. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 

              Viktor Kohout v. r. 

                  starosta města 

          Mgr. Lubomír Broza v. r. 

           místostarosta města 


