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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 14. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 5. března 2020 

Číslo: ZM/1/14/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/14/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/14/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 12. a 13. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

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

c) souhlasí se zasíláním zápisů z jednání Zastupitelstva města Litovel předsedům osadních výborů 

v anonymizované podobě. 

d) souhlasí se zasíláním důvodových zpráv do Zastupitelstva města Litovel předsedům osadních výborů 

k bodům týkající se dané místní části v anonymizované podobě. 

e) bere na vědomí informace z jednání Výboru zástupců místních částí Zastupitelstva města Litovel. 

 

Číslo: ZM/4/14/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje účast a majetkový vstup města Litovel do společnosti Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje a.s., založené Olomouckým krajem podle práva České republiky, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40 a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 07686501, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088. 

c) schvaluje záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., se sídlem Jeremenkova 

1191/40 a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 04148002, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333, na využívání zbytkových směsných komunálních 

odpadů na území Olomouckého kraje. 

d) schvaluje vystoupení města Litovel ze Spolku podle článku VI. odst. 3 písm. a) stanov Spolku s účinky 

vystoupení. 

e) schvaluje smlouvu o převodu akcií mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím, a městem Litovel 

jako kupujícím, jejíž návrh tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy a jejímž předmětem je koupě 9 836 akcií 

po 15 Kč/občan Společnosti za celkovou kupní cenu 147.540 Kč. 
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f) schvaluje smlouvu mezi akcionáři Společnosti, jejíž návrh tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy 

a pověřuje starostu k podpisu smluvních dokumentů. 

g) schvaluje rozpočtovou změnu RZ 89/2020/ZM. 

 

Číslo: ZM/5/14/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 79/2020/ZM až 88/2020/ZM dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: ZM/6/14/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 403/5 ost. plocha - dle návrhu 

GP a pozemky parc.č. 403/7 ost. plocha o výměře 13 m
2
 a parc.č. 193 zast. plocha o výměře 7,0 m

2 

v k.ú. Myslechovice J. a L. S. z Myslechovic za částku 150 Kč/m
2
. Veškeré náklady jdou k tíži kupujících. 

 

Číslo: ZM/7/14/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Spolkem TJ VS Litovel, z. s. 

o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na zajištění sportovní činnosti tělovýchovné jednoty v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Tělocvičnou jednotou Sokol 

Litovel o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na pronájem sportovišť, činnost oddílů mládeže a činnost 

divadelního souboru v roce 2020. 

c) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a spolkem Hanácká mozeka 

Litovel o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč na činnost souboru v roce 2020. 

d) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a spolkem Mažoretky 

Linetbells Litovel z. s. o poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč na činnost spolku v roce 2020. Podmínkou 

je bezplatné vystoupení na dvou akcích pořádaných městem Litovel v roce 2020. 

e) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Charitou Šternberk, středisko 

Litovel o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč na provozní náklady pečovatelské služby Charity 

Šternberk, střediska Litovel v roce 2020. 

f) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Charitou Šternberk, středisko 

Litovel o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na mzdové náklady zdravotních sester charitní domácí 

zdravotní péče v roce 2020. 

g) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Charitou Šternberk, středisko 

Litovel o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na provozní náklady mateřského centra Rybička v roce 

2020. 

h) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Hanáckým jezdeckým 

klubem Litovel z. s. o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč na činnost jezdeckého klubu v roce 2020. 

i) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Folklorním souborem 

HANAČKA, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na činnost souboru v roce 2020. 
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j) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a DHK Litovel z. s. o poskytnutí 

dotace ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost oddílu v roce 2020. 

k) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a AMK Litovel v ÚAMK 

o poskytnutí dotace ve výši 135.000 Kč na rekonstrukci klubovny. 

l) 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 sportovní činnost spolku v roce 2020. 

m) 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 ŘKF Litovel v roce 2020. 

n) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, z. s. 

o poskytnutí dotace ve výši 3.000.000 Kč na zabezpečení přípravy a činnosti v oficiálních mistrovských 

soutěžích a zabezpečení provozuschopnosti sportovního areálu a údržby hřišť v roce 2020. 

o) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, z. s. 

o poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč na účast družstva mužů oddílu házené v 1. lize ČSH v roce 2020. 

p) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, z. s. 

o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na náklady spojené s účastí družstva mužů v krajském přeboru 

kopané v roce 2020. 

 

Číslo: ZM/8/14/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a Spolkem TJ VS Litovel, z. s. 

o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na zajištění sportovní soutěže BOBR CUP 2020 v říjnu 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a spolkem Akselit, z. s. 

o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na přepravu členů spolku – seniorů od 65 let a osob s omezenou 

schopností pohybu v roce 2020. 

 

Číslo: ZM/9/14/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dotaci v předloženém znění 

mezi městem Litovel a B. D. na sportovní přípravu v roce 2020. 

 

Číslo: ZM/10/14/2020 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí poskytnuté informace o projektu WiFi4EU a souhlasí 

s podáním žádosti o poskytnutí dotace na připojení k internetu v centrech společenského dění v Litovli, 

konkrétně se jedná o městské koupaliště a na něho navazující sportovní volnočasový areál a budovu 

Záložny (TIC, muzeum harmonik, společenský sál apod.). 
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NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

 

Zastupitelstvo města Litovel stahuje bod 5.7 z programu. 

(Pozn.: Jedná se o bod 5.7 s názvem „Účast a majetkový vstup města Litovel do společnosti Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje a.s.“) 

 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje rozpočtové změny 79/2020/ZM až 88/2020/ZM dle důvodové 

zprávy mimo studie na discgolfové hřiště (RZ 86/2020/ZM). 

 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc.č. 56/37 orná půda 

v k.ú. Víska u Litovle a parc.č. 208/26, 208/23, 208/20 vše orná půda v k.ú. Nasobůrky společnosti 

Tarancia, SE Praha 4 za cenu 150 Kč/m
2 (celkem 12 662 m

2 x 150 Kč = 1.899.300 Kč). 

 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy na hrobové zařízení 

(hrobka) mezi darující paní J. A. a obdarovaným městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem veřejného pohřebiště Litovel – Chořelice. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 

               Viktor Kohout v. r. 

                   starosta města 

           Mgr. Lubomír Broza v. r.  

           místostarosta města 


