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M ě s t o  L i t o v e l  

U s n e s e n í  

z 8. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 20. června 2019 

Číslo: ZM/1/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 5. a 7. 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. 

d) schvaluje návrh na provedení kontroly archivace dotazů a řešení připomínek, které byly vzneseny 

od občanů města Litovel a reakce na ně. Kontrolu provedou členové kontrolního výboru. 

 

Číslo: ZM/4/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu k předloženému materiálu, 

b) schvaluje Závěrečný účet města Litovel za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením, 

a to bez výhrad, 

c) schvaluje účetní závěrku města Litovel k 31.12.2018. 

 

Číslo: ZM/5/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu, 

b) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2020 – 2023. 
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Číslo: ZM/6/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu, 

b) schvaluje rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: ZM/7/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) revokuje usnesení č. 8/7/2019 přijaté na 7. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaném 

dne 11. 4. 2019. 

b) schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Litovel jako poskytovatelem 

dotace a Základní uměleckou školou Litovel, Jungmannova 740/11, Litovel jako příjemcem dotace, 

na nákup klavíru. 

 

Číslo: ZM/8/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 142/19 orná půda o předpokládané výměře cca 1.200 m2 

v k.ú. Myslechovice. 

b) schvaluje způsob odprodeje obálkovou metodou na zasedání ZML. Zájemci o pozemek vloží 

do obálky návrh ceny za 1 m2 pozemku. 

c) schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 142/19 orná půda o předpokládané výměře cca 1.200 m
2
 

v k.ú. Myslechovice zájemci, panu F. Š. z Choliny a paní L. V. z Odrlic, kteří nabídli nejvyšší cenu, 

tj. 826 Kč/m
2
. 

 

Číslo: ZM/9/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí s odprodejem pozemku parc.č. st. 2973 zastavěná plocha a nádvoří 

v k.ú. Litovel o výměře 56 m
2
 ČEZ Distribuce a.s. Děčín za cenu 14.000 Kč za podmínek uvedených 

ve zveřejněném záměru. 

 

Číslo: ZM/10/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí informaci o stanoviscích zájemců o odkup části 

pozemků parc.č. 725/1, 725/13 a 725/12 vše orná půda v k.ú. Litovel a trvá na podmínkách, jež byly 

uveřejněny ve zveřejněném záměru v období od 26. 4. do 14. 5. 2019 na úřední desce. 

 

Číslo: ZM/11/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje výkup části pozemků o velikosti 211 m2 z pozemku parc.č. 147/1, 

ovocný sad, v k.ú. Nová Ves z celkové výměry 2 792 m2 a 209 m2 z pozemku parc.č. 147/2, orná půda 

v k.ú. Nová Ves z celkové výměry 2 421 m2 od majitelky P. B. za cenu max. 150 Kč/m2. 
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Číslo: ZM/12/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 281/4 ostatní 

plocha/ostatní komunikace o výměře cca 36 m
2
 a parc.č. 281/5 ostatní plocha/silnice o výměře cca 4 m

2
, 

to vše v k.ú. Rozvadovice mezi městem Litovel jako kupujícím a panem J. J. jako prodávajícím za cenu 

sjednanou dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve výši 200 Kč/m
2
. 

 

Číslo: ZM/13/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje vyhlášení záměru zřídit právo stavby k části pozemku 

parc. č. 856/103 a 2765 v k.ú. Litovel na dobu 20 let za účelem vybudování kuželny včetně přístupových 

komunikací včetně změny projednané na ZML. 

 

Číslo: ZM/14/8/2019 

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

a spolkem Rychlostní kanoistika Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na podporu činnosti 

spolku v roce 2019. 

 

Číslo: ZM/15/8/2019 

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

a Římskokatolickou farností Litovel o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na opravu fasády fary 

v roce 2019. 

 

Číslo: ZM/16/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace v rámci Dotačního programu Olomouckého 

kraje - Program na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 k akci „Litovelské slavnosti v rámci 

EHD a podpory cestovního ruchu" a uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým 

krajem a městem Litovel. 

 

Číslo: ZM/17/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje vyjmutí akce „Myslechovice, rekonstrukce balustrády u kříže 

se sousoším Kalvárie“ z rozpočtu města pro rok 2019 a schválené finanční prostředky rozpočtovou 

změnou převést na dokončení tenisových kurtů. 
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Číslo: ZM/18/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace v rámci Dotačního programu Olomouckého 

kraje - Program na podporu JSDH 2019 – dotační titul č. 1 Dotace na pořízení, technické zhodnocení 

a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 a uzavření 

předložené smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Litovel. 

 

Číslo: ZM/19/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace z Ministerstva vnitra na akci Litovel - Prázdninový 

pobyt 2019. 

 

Číslo: ZM/20/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí sdělení k žádosti o poskytnutí dotace na akci/projekt 

s názvem: Výstavba tenisového areálu v Litovli - Komárov, II. etapa. 

 

Číslo: ZM/21/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje darovací smlouvu mezi Olomoucký krajem, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40 a, 779 11 Olomouc a městem Litovel.  Na základě této smlouvy dárce (Olomoucký 

kraj) daruje obdarovanému (městu Litovel) finanční prostředky ve výši 35.000 Kč. 

 

Číslo: ZM/22/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí vyhodnocení žádosti o dotaci z dotačního titulu 

117D8220A Podpora obnovy místních komunikací. 

 

Číslo: ZM/23/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, 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, ve znění obecně závazných 

vyhlášek č. 3/2016, č. 2/2017 a 1/2019. 

 

Číslo: ZM/24/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pokračování v přípravě a realizaci protipovodňových opatření 

města Litovel, zejména 0. a I. etapy a navazujících staveb v následujících letech v návaznosti na usnesení 

ZML 17/2016 konané dne 24. 11. 2016. 
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Číslo: ZM/25/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel ukládá starostovi města, aby jednal se všemi kompetentními zástupci státu 

nebo zástupci z řad poslanců či senátorů za účelem odvrácení omezení provozu Finančního úřadu v Litovli. 

 

Číslo: ZM/26/8/2019 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí informační materiály „Sportovní hala Litovel - varianty 

vzduchotechniky", „Informativní porovnání investičních nákladů". Doporučení projektanta: 

vytápění - varianta č. 2 (plynové stropní zářiče), vzduchotechnika - varianta 1a (větrání s ochlazováním 

o 10 °C oproti venkovní teplotě). Současně ZML doporučuje tento bod variant předat na projednání 

Komisi pro investice a výstavbu. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení.  

            Viktor Kohout v. r. 

               starosta města 

          Mgr. Lubomír Broza v. r. 

           místostarosta města 


