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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 9. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 19. září 2019 

Číslo: ZM/1/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje upravený program jednání mimo bod 8.2 a 8.16. 

 

Číslo: ZM/3/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí informace od starosty města Litovel a zástupců Finančního 

úřadu pro Olomoucký kraj ke změnám provozu Finančního úřadu pro Olomoucký kraj - Územního 

pracoviště v Litovli. 

 

Číslo: ZM/4/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení ze 7. a 8. 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. 

 

Číslo: ZM/5/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu, 

b) schvaluje rozpočet města Litovel na rok 2020, včetně rozpočtu Fondu rozvoje bydlení, rozpočtu 

Fondu rezerv na obnovu vodovodů a kanalizací, rozpočtu Fondu rezerv na zajištění přípravy 

a realizace protipovodňových opatření a rozpočtu Sociálního fondu dle přílohy č. 1, 

c) schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Litovel na rok 2020 uvedené v příloze č. 2, 

d) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření, které neovlivní celkové příjmy 

a výdaje schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2020, a to maximálně do výše 600.000 Kč v rámci 

jednoho přesunu rozpočtových prostředků, 

e) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření souvisejících s účelovými dotacemi 

ze státního rozpočtu, státních fondů a územních samosprávných celků, a to bez finančního omezení, 

f) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření souvisejících s přijatými dary 

a s přijatým pojistným plněním, a to bez finančního omezení, 
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g) zmocňuje Radu města Litovel k provádění rozpočtových opatření, pokud jde o změny závazných 

ukazatelů vůči jiným osobám, a to bez finančního omezení, 

h) ukládá Radě města Litovel stanovit příspěvkovým organizacím účel použití schváleného příspěvku 

z rozpočtu města Litovel na rok 2020, 

i) stanovuje že rozpis rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, provede finanční odbor. 

 

Číslo: ZM/6/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu, 

b) schvaluje rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: ZM/7/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej části pozemků parc.č. 1577/2, zahrada a parc.č. 1583/9, 

ostatní plocha, v k.ú. Litovel dle návrhu o výměře cca 35 m
2
, v k.ú. Litovel J. a J. B. za částku 250 Kč/m

2
. 

 

Číslo: ZM/8/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 404/1, ostatní komunikace 

o předpokládané výměře cca 40 m
2
 za cenu 150 Kč/m

2
 paní V. P. 

 

Číslo: ZM/9/9/2019 

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

725/13, 725/14 a 725/15, vše orná půda, v k.ú. Litovel o předpokládané celkové výměře cca 6 685 m
2
 

za účelem výstavby bytových domů, chodníků, obslužné komunikace, parkovacích stání a přístřešků, 

veřejného osvětlení, míst pro sběr odpadu a dětského hřiště za stanovených podmínek, které jsou uvedeny 

v odůvodnění návrhu usnesení včetně stanovení ceny min. 1.000 Kč/m
2
. 

 

Číslo: ZM/10/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí se směnou pozemků parc.č. 1240/1, trvalý travní porost o výměře 

2 042 m
2
 ve vlastnictví J. a M. V. s pozemky parc.č. 1198/3 o výměře 1 914 m

2
 a část pozemku 

parc.č. 1198/50 o výměře 128 m
2
, trvalý travní porost, v k.ú. Litovel, které jsou ve vlastnictví města 

Litovel. 

Vedlejší náklady související se směnou pozemků uhradí město Litovel. 
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Číslo: ZM/11/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) revokuje usnesení č. 16 z 29. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 21. 6. 2018. 

b) schvaluje výkup pozemků parc.č. 1815/3, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Litovel o výměře 123 m
2
 

a parc.č. 1815/4, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Litovel o výměře 43 m
2
, vzniklé oddělením z pozemku 

parc.č. 1815/1, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Litovel od vlastníka Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. 

 

Číslo: ZM/12/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje směnu části pozemku o velikosti 5 290 m2 z pozemku 

parc.č. 946/49, orná půda, k.ú. Červenka z celkové výměry 7 899 m2 od vlastníka města Litovel za část 

pozemku o velikosti 2 645 m2 z pozemku parc.č. 835/2, orná půda, k.ú. Litovel z celkové výměry 4 138 m2 

od vlastníka - Státního pozemkového úřadu. 

 

Číslo: ZM/13/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje bezúplatný převod pozemků par.č. 1772/4, trvalý travní porost, 

354 m
2
, parc.č. 1791/3, ost.pl. 8 m

2
, v k.ú. Litovel, parc.č. 231/30, orná půda, 20 m

2
, parc.č. 231/31, orná 

půda, 30 m
2
 a parc.č. 352/18, vodní plocha, 401 m

2
, v k.ú. Nová Ves u Litovle, parc.č. 352/2, ost.pl., 

2 337 m
2 a parc.č. 353/2, ost.pl., 3 278 m

2
, v k.ú. Tři Dvory u Litovle z vlastnictví Olomouckého kraje, 

z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví města Litovel.  

Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Zastupitelstvo města Litovel zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků. 

 

Číslo: ZM/14/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje podání Žádosti o dotaci k akci „Cyklistická stezka Tři Dvory - Litovel v souběhu s II/447" 

na Státní fond dopravní infrastruktury, do programu pro financování výstavby nebo oprav 

cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2020. 

b) schvaluje spolufinancování projektu. 

 

Číslo: ZM/15/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci Státnímu fondu rozvoje bydlení v rámci Programu regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích v roce 2020 na realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště 

Uničovské předměstí v Litovli - ulice K. Sedláka IV. etapa“. 

b) schvaluje aktualizaci projektu s názvem „Regenerace panelového sídliště Uničovské předměstí 

v Litovli - ulice K. Sedláka IV. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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c) schvaluje dofinancování projektu s názvem „Regenerace panelového sídliště Uničovské předměstí 

v Litovli - ulice K. Sedláka IV. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných. 

 

Číslo: ZM/16/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu) na realizaci projektu „Cyklistická stezka podél II/449, 

k.ú. Litovel". 

 

Číslo: ZM/17/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace z programu Operační program ŽP na realizaci 

projektu: „Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky“. 

 

Číslo: ZM/18/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí Zvací dopis Čj. SZIF/2019/0543812 od RO SZIF Olomouc k podpisu Dohody 

o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. 

b) souhlasí s uzavřením Dohody o poskytnutí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu 

(v rámci Programu rozvoje venkova) na realizaci projektu „Rekonstrukce lesní cesty za lesní školkou 

v Litovli". 

 

Číslo: ZM/19/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel, jako dárcem 

a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, jako obdarovaným, na jejímž základě 

město Litovel bezúplatně převede ze svého majetku osvětlovací balón POWERMOON 

včetně příslušenství v celkové hodnotě 80.100 Kč do vlastnictví Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje. 

 

Číslo: ZM/20/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi kupujícím, 

tj. KVARTA LITOVEL a. s., IČO: 42869854, DIČ: CZ42869854, se sídlem Víska 36, 783 21 Litovel, 

zastoupené členem představenstva Josefem Honigem a prodávajícím, tj. městem Litovel. 

 

Číslo: ZM/21/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí uzavřenou mezi obcí Červenka 

a městem Litovel za účelem provozování „Cyklistické stezky Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447“. 
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Číslo: ZM/22/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje záměr provést stavební úpravy hotelové části objektu Záložna –

prostor bývalé kavárny ve 2. NP za účelem zbudování stále expozice hudebních nástrojů – 

„Muzea harmonik“. 

 

Číslo: ZM/23/9/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 

na období 2020-2022" a „Akční plán rozvoje sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020". 

 

 

NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje nabídnutou směnu nemovitostí, které jsou umístěné na pozemku parc. č. 54/1, zastavěná 

plocha a nádvoří (součástí je stavba č.p. 19 rodinný dům) o výměře 347 m
2
 ve vlastnictví 

A. P. z Přerova s pozemky, které jsou vlastnictvím města Litovle: 

parc.č. 34/5, trvalý travní porost o výměře 347 m
2
 

parc.č. 34/4, trvalý travní porost - část o výměře 313 m
2
 z celkové výměry 3 003 m

2
 

parc.č. 117/1, orná půda - část o výměře 1 572 m
2 z celkové výměry 42 785 m

2
 

nebo 

b) schvaluje nákup nemovitosti - pozemek parc.č. 54/1, zastavěná plocha a nádvoří (součástí je stavba 

č.p. 19 rodinný dům) o výměře 347 m
2
 ve vlastnictví A. P. z Přerova za částku 1.500.000 Kč. 

 
 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Lubomír Broza v. r.                        Ing. Ludmila Zavadilová v. r. 

            místostarosta města         členka rady města  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení.  

 


