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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 11. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 21. listopadu 2019 

Číslo: ZM/1/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 9. a 10. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

b) ukládá Radě města Litovel zabývat se Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 pro její nejednoznačnost, 

provést u ní úpravy nebo vydat vyhlášku novou. Výsledky rada města předloží Zastupitelstvu města 

Litovel do konce ledna 2020. 

c) ukládá vedení města Litovel zaměřit vnitřní kontrolní systém na uvedené závady a provést 

k 30. 6. 2020 kontrolu, zda se závady neopakují. Zpráva bude předložena Zastupitelstvu města Litovel 

do 30. 9. 2020. 

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

e) bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litovel. 

f) bere na vědomí důvodovou zprávu předloženou KV; trvá na dodržování § 3, 5 a 6 Jednacího řádu 

ZML a dále ukládá vedení města projednat v RM doporučení a návrhy KV uvedené v důvodové 

zprávě, zvláště bod týkající se jednání 10. ZML ještě před 11. ZML. Přijmout k nim konkrétní usnesení 

a tyto předložit na 12. ZML. Přehled řešení jednotlivých bodů vyplývajících ze zápisů z KV a kontrol 

KV je uveden v důvodové zprávě pod body a – k. 

 

Číslo: ZM/4/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) revokuje část usnesení č. ZM/2/10/2019, a to body b), c) a d). 

b) zřizuje jako svůj pomocný a iniciativní orgán „Výbor zástupců místních částí“. 

c) schvaluje „Pravidla ZML pro jednání, usnášení a hlasování Výboru zástupců jednotlivých místních 

částí". 
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Číslo: ZM/5/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Přílohu č. 1 k bodu č. 4, čl. 1 k „Pravidlům Zastupitelstva města 

Litovel pro jednání, usnášení a hlasování osadních výborů". 

 

Číslo: ZM/6/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu, 

b) schvaluje rozpočtové změny dle důvodové zprávy mimo § 3722 položka 5169 částka 1.800.000 Kč. 

 

Číslo: ZM/7/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 56/18 ostatní plocha o výměře 

321 m
2 v k.ú. Víska u Litovle společnosti NAPO MORAVA s.r.o. za částku 250 Kč/m

2
 + DPH. 

 

Číslo: ZM/8/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej částí pozemků parc.č. 725/1 orná půda o výměře cca 

1325 m
2
 a 725/13 orná půda o výměře cca 630 m

2
 v k.ú. Litovel společnosti MIBEX retail s.r.o. Olomouc 

za účelem výstavby bytového domu - 2. etapa vč. nezbytného příslušenství, při dodržení podmínek, které 

byly součástí zveřejněného „Záměru odprodeje pozemků". 

 

Číslo: ZM/9/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Dodatek ke smlouvě mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, 

z. s., kterým bude umožněno využít již poskytnutou dotaci i na úhradu cestovních nákladů hráčům 

a trenérům TJ Tatran Litovel, z. s. na tréninkové jednotky a zpět. 

 

Číslo: ZM/10/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje vyplacení jednorázové finanční náhrady manželům P. a J. Č., 

ve výši 200 Kč za běžný metr délky + 1.000 Kč za každou jednotlivou šachtu, za zřízení služebnosti 

na pozemcích parc.č. 206/6 a 206/7 v k.ú. Nová Ves. 

 

Číslo: ZM/11/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje „Dodatek č. 2" ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje, uzavřený mezi městem Litovel a KIDSOK Olomouckého kraje, na zajištění 

dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, na období od 1. 1. 2020. Výše ročního příspěvku 

poskytovatele na dopravní obslužnost bude činit 1.471.500 Kč pro rok 2020, (tj. 150 Kč na občana). 

Roční příspěvek poskytovatele bude od roku 2021 navýšen procentem inflace za uplynulý kalendářní 

rok. 
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b) schvaluje rozpočtovou změnu související s Dodatkem číslo 2 dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: ZM/12/11/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) souhlasí s přijetím obcí Náměšť na Hané a Loučany do společnosti Vodohospodářská společnost 

ČERLINKA s.r.o. 

b) souhlasí se změnou společenské smlouvy obchodní společnosti s ručením omezeným 

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. – identifikační číslo 471 50 904, spočívající 

v navýšení základního kapitálu o vklad 20.000 Kč městyse Náměšť na Hané a o vklad 20.000 Kč obce 

Loučany. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 

             Viktor Kohout v. r. 

               starosta města 

          Mgr. Lubomír Broza v. r. 

           místostarosta města 


