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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 13. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 23. ledna 2020 

Číslo: ZM/1/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 9., 11. a 12. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

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

c) schvaluje plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Litovel na rok 2020. 

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

e) bere na vědomí informace a usnesení z jednání Výboru zástupců místních částí a ukládá radě města 

plnění těchto doporučení uvedených v zápise tohoto výboru. 

f) bere na vědomí Plán činnosti Výboru zástupců místních částí na 1. pololetí roku 2020. 

 

Číslo: ZM/4/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí předložené materiály na 12. ZML a ukládá vedení města 

pokračovat v kontrole včasného plnění termínů úkolů a usnesení rady města. 

 

Číslo: ZM/5/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí předložené materiály na 12. ZML. 

b) ukládá radě města pokračovat v doplňování materiálů o písemný podklad kontroly plnění usnesení. 

 

Číslo: ZM/6/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí poskytnuté informace k požadovaným bodům ze zápisů z KV a kontrol KV uvedené 

v důvodové zprávě pod body a – k. 
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b) ukládá Radě města Litovel připravit aktualizaci koncepce rozvoje sportu do konce roku 2022 

a předložit Zastupitelstvu města Litovel do 30. 6. 2020. 

 

Číslo: ZM/7/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí poskytnuté informace k požadovaným bodům ze zápisů z KV a kontrol KV uvedené 

v důvodové zprávě pod body a – k. 

b) ukládá k navrženému bodu k) Výtahu ze zápisů KV a z provedených kontrol: 

- vedení města pravidelně informovat o dění v místních částech v podkladech do zastupitelstev (zápisy 

z osadních výborů, požadavky atd.). 

c) schvaluje navrhovaný způsob předkládaných zápisů OV pod písmenem b), který zní: „nově ustavený 

Výbor zástupců místních částí bude pravidelně předkládat ZML zápisy ze svých schůzí." 

 

Číslo: ZM/8/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu včetně příloh, 

b) schvaluje rozpočtové změny 2/2020/ZM až 78/2020/ZM dle důvodové zprávy a příloh. 

 

Číslo: ZM/9/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1638/15 ost. plocha o výměře 

cca 40 m
2
 v k.ú. Litovel panu Ing. L. H. za cenu 250 Kč/m

2
. 

 

Číslo: ZM/10/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje prodej části pozemku parc.č. 45/2 ostatní plocha o výměře 

cca 180 m
2
 v k.ú. Savín panu J. H. za cenu 150 Kč/m

2 a podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 

Číslo: ZM/11/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě 

mezi Olomouckým krajem a městem Litovel k akci „Smíšená stezka v profilu II/635 - Litovel, 

Nasobůrky", v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/12/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou „Kupní smlouvu" na zakoupení ražené studny 

na pozemku, parcela číslo 479/20, díl č. 6, k.ú. Litovel, lokalita Komárov, mezi investorem paní M. V., 

bytem Litovel a kupujícím, tj. městem Litovel, za cenu 20.020 Kč. 
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Číslo: ZM/13/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje nově upravený název a program akce „Litovelské slavnosti v rámci EHD, 30 let výročí 

od vyhlášení CHKO - Litovelské Pomoraví a podpory cestovního ruchu". 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci do vyhlášeného programu Olomouckým krajem na podporu kultury 

v Olomouckém kraji v roce 2020 a podmínky spolufinancování týkající se akce „Litovelské  slavnosti 

v rámci EHD, 30 let výročí od vyhlášení CHKO - Litovelské Pomoraví a podpory cestovního ruchu". 

 

Číslo: ZM/14/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci do vyhlášeného programu Olomouckým krajem na podporu výstavby 

a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020 týkající se projektu 

„Tenisový areál, Litovel - Komárov; II. etapa“ a zavázat se ke spolufinancování projektu. 

b) prohlašuje, že po dobu 10 let bude pořízený majetek k akci „Tenisový areál, Litovel - Komárov; II. 

etapa“ z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 

v roce 2020 ponechán v majetku města Litovel. 

c) prohlašuje, že pozemky inventární číslo DHM900000153, DHM900000154 a DHM900000155, 

na kterých bude akce „Tenisový areál, Litovel - Komárov; II. etapa“ realizována jsou a min. 10 let budou 

ve vlastnictví města, stejně jako původní tenisové kurty inventární číslo DHM000000871, jehož bude celá 

akce technickým zhodnocením. 

d) schvaluje realizaci akce „Tenisový areál, Litovel - Komárov; II. etapa“. 

 

Číslo: ZM/15/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) souhlasí s realizací akce „Revitalizace sportovního areálu Sokolovny". 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu vyhlášeného Olomouckým krajem na podporu výstavby 

a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020 týkající se projektu 

„Revitalizace sportovního areálu Sokolovny“ a zavazuje se ke spolufinancování projektu. 

c) prohlašuje že budova č. p. 341 Sokolovna, inventární číslo DHM000114892, kde bude projekt 

„Revitalizace sportovního areálu Sokolovny“ realizován, je a min. 10 let bude ve vlastnictví města. 

 

Číslo: ZM/16/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Zásady pro poskytování odměn členům Zastupitelstva města 

Litovel a spolupracujícím občanům s účinností od 1. února 2020. 

 

Číslo: ZM/17/13/2020 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí poskytnuté informace o nedodržení směrnice RML 

č. 3/2019 O postupu osadních výborů v místních částech města Litovel ze strany předsedy Osadního 

výboru Chořelice, pana Ing. Vladimíra Vaňka. 
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NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje částku příspěvku ve výši 100.000 Kč slečně B. D. a částku 

příspěvku 150.000 Kč Římskokatolické církvi na opravu fasády. 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

b) ukládá do budoucna v obdobných případech RML následující postup: 

- předem neodsouhlasené právní jednání dodatečně schválit, je-li zakoupená movitá věc pro město Litovel 

účelná, využitelná a potřebná, anebo zamítnout schválení předem neodsouhlaseného právního jednání, 

není-li zakoupená movitá věc pro město Litovel účelná, využitelná a potřebná. 

c) schvaluje snížení odměny panu Ing. Vladimírovi Vaňkovi, předsedovi Osadního výboru Chořelice 

stanovené ZML spolupracujícím občanům po dobu 1 měsíce na XX % za porušení postupu stanoveného 

směrnicí RML č. 3/2019. 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí poskytnuté informace k požadovaným bodům ze zápisů z KV a kontrol KV uvedené 

v důvodové zprávě pod body a – k. 

b) ukládá k navrženému bodu c) Výtahu ze zápisů KV a z provedených kontrol: 

- body označené jako EDU zařadit do systému IntraDoc. 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí poskytnuté informace k požadovaným bodům ze zápisů z KV a kontrol KV uvedené 

v důvodové zprávě pod body a – k. 

b) ukládá k navrženému bodu d) Výtahu ze zápisů KV a z provedených kontrol: 

- do usnesení uvádět i negativní závěry. 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí poskytnuté informace k požadovaným bodům ze zápisů z KV a kontrol KV uvedené 

v důvodové zprávě pod body a – k. 

b) ukládá k navrženému bodu e) Výtahu ze zápisů KV a z provedených kontrol: 

- FV zabývat se prověrkou akce Pavlínský most po dokončení a předání stavby. 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí poskytnuté informace k požadovaným bodům ze zápisů z KV a kontrol KV uvedené 

v důvodové zprávě pod body a – k. 

b) ukládá k navrženému bodu f) Výtahu ze zápisů KV a z provedených kontrol: 

- RM zabývat se OZV č. 5/2012, ve znění OZV č. 2/2019 (např. stanovení hladiny hluku, preventivní 

měření hluku v problémových lokalitách, ohlášení veřejné produkce pořadatelem). 
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Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí poskytnuté informace k požadovaným bodům ze zápisů z KV a kontrol KV uvedené 

v důvodové zprávě pod body a – k. 

b) ukládá k navrženému bodu g) Výtahu ze zápisů KV a z provedených kontrol: 

- RM sestavit pravidla, za jakých podmínek budou poskytnuty dary a dotace žadatelům. 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí poskytnuté informace k požadovaným bodům ze zápisů z KV a kontrol KV uvedené 

v důvodové zprávě pod body a – k. 

b) ukládá k navrženému bodu i) Výtahu ze zápisů KV a z provedených kontrol: 

- FV provedení kontroly, týkající se místních poplatků za užívání (zábor) veřejného prostranství ve smyslu 

platné OZV 2/2012. 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí poskytnuté informace k požadovaným bodům ze zápisů z KV a kontrol KV uvedené 

v důvodové zprávě pod body a – k. 

b) ukládá k navrženému bodu j) Výtahu ze zápisů KV a z provedených kontrol: 

- FV zabývat se bodem 1. 2 ze 16. RML „zveřejnění záměru – pacht pozemků ve vlastnictví města 

Litovel“, zda bylo postupováno dle zásad dobrého hospodáře. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               Viktor Kohout v. r. 

                  starosta města 

           Mgr. Lubomír Broza v. r.  

           místostarosta města 


