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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, 
 8. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná 

 

ve čtvrtek dne 20. června 2019 v 15:00 hodin 

ve velké zasedací místnosti budovy 2 Městského úřadu Litovel 

 
 

Program: 
 

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

výboru 
4. Schválení Závěrečného účtu města Litovel za rok 2018 a účetní závěrky města Litovel 

k 31. 12. 2018 
5. Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2020-2023 
6. Rozpočtové změny 
7. Hospodaření s majetkem města 
 7.1.     Odprodej části pozemku parc.č. 142/19 orná půda v k.ú. Myslechovice 
 7.2.     Odprodej části pozemků parc.č. 142/26 orná půda a parc.č. 227 trvalý travní porost 

v k.ú. Myslechovice 
 7.3.     Odprodej pozemku na výstavbu rodinného domu v Myslechovicích (zahrada 

za objektem staré školy) 
 7.4.     Odprodej pozemku parc.č. st. 2973 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 

v k.ú. Litovel 
 7.5.     Odprodej částí pozemků parc.č. 725/1, 725/13 a 725/12 - lokalita Severní ul. 

na bytovou výstavbu 
 7.6.     Směna nemovitostí v k.ú. Myslechovice 
 7.7.     Směna pozemků v k.ú. Litovel (žádost J. a M. V.) 
 7.8.     Vypořádání pozemků - pozemek parc.č. 147/1 a 147/2 v k.ú. Nová Ves 
 7.9.     Kupní smlouva 
 7.10.   Zveřejnění záměru zřídit právo stavby 
 7.11.   Rychlostní kanoistika - schválení smlouvy o finanční podpoře 
 7.12.   Tatran Litovel - změna podmínek smlouvy o dotaci na činnost 
 7.13.   ŘKF Litovel - smlouva o dotaci na opravu fasády fary 
 7.14.   Přijetí dotace - Litovelské slavnosti v rámci EHD a podpory cestovního ruchu 
 7.15.   Přijetí dotace - Myslechovice, rekonstrukce balustrády u kříže se sousoším Kalvárie 
 7.16.   Přijetí dotace - JSDH (pořízení automobilu) 
 7.17.   Přijetí dotace - Prázdninový pobyt 
 7.18.   Sdělení k žádosti o poskytnutí dotace - nevyhovění žádosti 
 7.19.   Veřejnoprávní smlouva - ZUŠ klavír 
 7.20.   Darovací smlouva v rámci projektu: "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití 

komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje"  
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8. Různé 
 8.1.   Schválení OZV č. 2/2019 - pořádání akcí, letní kino 
 8.2.   Schválení pokračování přípravy a realizace protipovodňových opatření města Litovel, 

zejména 0. a I. etapy PPO Litovle a navazujících staveb v následujících letech 
9. Informace členům zastupitelstva 
 9.1.   Hala - varianty vytápění a VZT 
10. Dotazy, připomínky, náměty 
11. Závěr  

 

 

 

 

Viktor Kohout v. r. 
starosta města 


