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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 12. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného ze dne 12. prosince 2019 

Číslo: ZM/1/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

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

c) ukládá vedení města ve spolupráci s jednateli společnosti FCC Litovel předložit návrh snižování 

nákladů v oblasti odpadů a jeho svozu, a to do termínu 30. března 2020. 

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

 

Číslo: ZM/4/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) volí předsedu Výboru zástupců místních částí paní Mgr. Evu Hrachovcovou. 

b) schvaluje členy Výboru zástupců místních částí takto: 

 

• Mgr. Alice Hemerková Bittnerová (za Nasobůrky),  

• Miloslav Čunderle (za Nasobůrky), 

• Aleš Hubáček (za Myslechovice), 

• Martin Klust (za Novou Ves),  

• Nina Schlauchová (za Chudobín), 

• Robert Dostál (za Savín), 

• Ing. Jan Čunderle (za Rozvadovice),  

• Ing. Vítězslav Špunda (za Unčovice), 

• Jan Hříbek (za Tři Dvory), 

• Ing. Jiří Sládek (za Březové),  

• Ing. Radomír Havlíček (za Vísku), 

• Ing. Vladimír Vaněk (za Chořelice). 
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Číslo: ZM/5/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu, 

b) schvaluje rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: ZM/6/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru za účelem bezúplatného převodu pozemku 

parc.č. 312/26, orná půda o výměře 290 m
2
 v k.ú. Tři Dvory u Litovle, který je podmíněn uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Litovel pro zřízení stavby „Cyklostezka Litovel - 

Tři Dvory podél silnice II/447“. 

 

Číslo: ZM/7/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o úhradě části nákladů na 

realizaci investiční akce „II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B" mezi městem Litovel a Olomouckým 

krajem, v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/8/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům 

O. a K. D. z Litovle v celkové výši 400.000 Kč, z toho částka 200.000 Kč dle titulu 1 oprava fasády, 

zateplení, oplechování, a částka 200.000 Kč dle titulu 3 oprava střechy, nová střecha, obojí s úrokem 1 % 

a splatností 5 let. 

 

Číslo: ZM/9/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje likvidaci hmotné věci - Mobiliář na cyklotrase u Svatojánského 

mostu. 

 

Číslo: ZM/10/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci obcí při likvidaci komárů 

uzavřené mezi městem Litovel a obcemi Střeň, Náklo, Příkazy, Mladeč, Červenka, Bílá Lhota, Pňovice 

a Štěpánov. 

 

Číslo: ZM/11/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu, 

b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
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Číslo: ZM/12/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2019 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství. 

 

Číslo: ZM/13/12/2019 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje úpravu v Obecně závazné vyhlášce č. 5/2019 o místním poplatku ze psů v čl. 6, oddíl II, 

osvobození a úleva ve výši 100 %. 

c) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze psů. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 

            Viktor Kohout v. r. 

               starosta města 

           Mgr. Lubomír Broza v. r.  

           místostarosta města 


