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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 16. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 21. 5. 2020 

Číslo: ZM/1/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje upravený program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 12., 14. a 15. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

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

 

Číslo: ZM/4/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a)   revokuje část usnesení číslo ZM/8/15/2020, písm. b), kterou bylo vedoucím pracovníkům odborů 

Městského úřadu Litovel uloženo pozastavit výplaty dotací a darů. 

b) ukládá vedoucím pracovníkům Městského úřadu Litovel vyplatit příspěvky proplácené 

po dvanáctinách z celkové částky za období leden - květen 2020. 

c)    schvaluje záměr navýšit příspěvek pro Charitu Litovel ve výši 75.000 Kč. 

 

Číslo: ZM/5/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti Policie ČR - OOP Litovel za rok 2019 

a Městské policie Litovel za rok 2019. 

 

Číslo: ZM/6/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pro místní část Březové čerpání finančních prostředků z rezervy 

pro osadní výbory takto: 
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A. 

1) Podpora místních spolků:                                                                                           45.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Sklad u Unimobuňky u fotbalu                                                                                 10.000 Kč 

2/2 Dokončení lajnování asfaltového hřiště                                                                    10.000 Kč 

2/3 Projekční příprava rekonstrukce kult. domu                                                             80.000 Kč 

2/4 Pořízení sestavy cvičebních strojů na hřiště                                                           100.000 Kč 

2/5 Kulturní akce ve spolupráci s místními spolky                                                         35.000 Kč 

3) Drobné vydání a opravy:                                                                                             40.000 Kč 

 

B.  

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

• do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %, 

• zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: ZM/7/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pro místní část Chořelice čerpání finančních prostředků z rezervy 

pro osadní výbory takto: 

 

A. 

1) Podpora místních spolků:                                                                                              70.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Výletiště s altánem za lávkou (altán a obnova lávky)                                               100.000 Kč 

2/2 Dráha pro hasiče (příslušenství, nadzemní hydranty, zeleň)                                     130.000 Kč 

2/3 Nové informační tabule a vitrína                                                                                 50.000 Kč 

2/4 Projektová dokumentace - odstavná parkovací místa na návsi (realizace 2021)        30.000 Kč 

2/5 Vsakovací boxy na odvodnění komunikací                                                                20.000 Kč 

2/6 Sklad - přístřešek na dvůr budovy OV                                                                        30.000 Kč 

2/7 Přechod, nebo místo pro přecházení u autobusové zastávky - projekční příprava       1.000 Kč 

2/8 Zbourání komínu budovy OV                                                                                     20.000 Kč 

2/9 Monitoring dešťové kanalizace                                                                                   20.000 Kč 

3) Drobné vydání a údržba                                                                                                62.000 Kč  

 

Do vyjasnění nebudou realizovány akce pod č. 2/1, 2/5, 2/7, 2/9. 

 

B.  

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

• do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %, 

• zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: ZM/8/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pro místní část Chudobín čerpání finančních prostředků z rezervy 

pro osadní výbory takto: 
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A. 

1) Podpora místních spolků:                                                                                           10.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Hřiště - elektromontážní práce přívod pro parket (vč. osvětlení a stožárů)            105.000 Kč 

2/2 Hřiště - úprava ploch - dlažby                                                                                   30.000 Kč 

2/3 Chodník od kostela po vjezd do ZD - projekční příprava                                       120.000 Kč 

3) Drobné vydání, opravy a nákupy                                                                                60.000 Kč 

 

B.  

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

• do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %, 

• zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: ZM/9/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pro místní část Myslechovice čerpání finančních prostředků 

z rezervy pro osadní výbory takto: 

 

A. 

1) Podpora místních spolků                                                                                                    0 Kč 

2) Akce: 

2/1 Náves (hřiště, příjezdové cesty, zeleň, mobiliář, parkovací plochy) 

      - projekční příprava a realizace                                                                              550.000 Kč 

3) Drobné vydání a údržba:                                                                                            90.000 Kč 

 

B.  

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

• do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %, 

• zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: ZM/10/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pro místní část Nasobůrky čerpání finančních prostředků 

z rezervy pro osadní výbory takto: 

 

A. 

1) Podpora místních spolků:                                                                                           45.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Opravy na kulturním domě včetně zateplení a dveří                                              190.000 Kč 

2/2 Obnova inventáře do kulturního domu (židle,...)                                                      60.000 Kč 

2/3 Nové vybavení v kulturním domě (digestoř, koš, skříňky atd.)                              100.000 Kč 

2/4 Zakoupení skládacího stanu                                                                                        1.000 Kč 

2/5 Úpravy venkovního areálu hřiště (sklad, venkovní gril, nové osvětlení)                200.000 Kč 

2/6 Opravy - údržba kapličky                                                                                          30.000 Kč 

2/7 Zeleň                                                                                                                        100.000 Kč 

2/8 Mobiliář (lavičky,...)                                                                                                  50.000 Kč 
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3) Drobné vydání a údržba                                                                                            90.000 Kč 

 

B.  

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

• do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %, 

• zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: ZM/11/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pro místní část Nová Ves čerpání finančních prostředků z rezervy 

pro osadní výbory takto: 

 

A. 

1) Podpora místních spolků:                                                                                          10.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Sportovní areál (ochranné sítě, osvětlení hřiště)                                                   135.000 Kč 

2/2 Zeleň                                                                                                                        50.000 Kč 

2/3 Oprava zábradlí u potoka                                                                                        52.500 Kč 

3) Drobné vydání a opravy vč. dohod o provedení práce                                           120.420 Kč 

 

B.  

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

• do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %, 

• zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: ZM/12/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pro místní část Rozvadovice čerpání finančních prostředků 

z rezervy pro osadní výbory takto:  

 

A. 

1) Podpora místních spolků:                                                                                        40.000 Kč 

2) Akce 

2/1 Úprava zábradlí na mostě přes mlýnský potok na Šargouně                                 50.000 Kč (TS) 

2/2 Hřiště:                                                                                                                   176.932 Kč 

a) konstrukce sítí (za fotbalové branky 

b) lavice, lavičky, oprava a údržba 

c) sklad na lavičky 

d) pergola u dětského hřiště 

e) dlažba ploch - příchod + výdejní okna 

2/3 Hospoda - výmalba vnitřních prostor                                                                     80.000 Kč (OBH) 

2/4 Kulturní akce (Mikuláš,...)                                                                                     10.000 Kč 

3) Drobné vydání a opravy                                                                                           40.000 Kč 

    Externí dovoz pečiva pojízdnou prodejnou                                                              13.068 Kč 
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B.  

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

• do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %, 

• zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: ZM/13/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pro místní část Savín čerpání finančních prostředků z rezervy 

pro osadní výbory takto: 

 

A. 

1) Podpora místních spolků:                                                                                         40.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Hospoda v kulturním domě - opětovné uvedení do provozu (OBH)                     50.000 Kč          

      a) odstranění dřevěného obložení 

      b) sanace obvodové stěny 

      c) výmalba 

      d) instalace nového průtokového ohřívače 

      e) zprovoznění krbu na ÚT 

2/2 Kulturní dům - oprava a údržba                                                                             80.000 Kč 

      a) odvlhčení obvodové stěny - venkovní strana od Lakomých 

      b) odvětrání schodišťového prostoru - odstranění plísně 

      c) oprava podlahy v kuchyňce + nová linka + vařič 

      d) zateplení stropu 

3) Drobné vydání na opravy                                                                                         40.200 Kč 

 

B.  

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

• do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %, 

• zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: ZM/14/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pro místní část Tři Dvory čerpání finančních prostředků z rezervy 

pro osadní výbory takto: 

 

A. 

1) Podpora místních spolků:                                                                                        45.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Nákupy (pivní sety, lavice, slunečníky se stojany, dlažba)                                   46.000 Kč 

2/2 Vánoční výzdoba                                                                                                   30.000 Kč 

2/3 Setkání s důchodci - občerstvení                                                                           20.000 Kč 

2/4 Dětské hřiště                                                                                                          46.370 Kč 

2/5 Zastřešení zastávky směrem na Pňovice                                                             180.000 Kč 

2/6 Vyčištění vsakovacího příkopu                                                                           210.000 Kč 

3) Drobné vydání a opravy:                                                                                         10.000 Kč 
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B.  

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

• do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %, 

• zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: ZM/15/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pro místní část Unčovice čerpání finančních prostředků z rezervy 

pro osadní výbory takto: 

 

A. 

1) Podpora místních spolků                                                                                         60.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Sokolovna - venkovní areál                                                                                 121.000 Kč 

      a) dokončení odvodnění u kiosku   

      b) revitalizace altánku 

      c) pivní sety - oprava + nákup 

2/2 Sokolovna - oprava ve vnitřních prostorech (šatny, sklady, posilovny,...)         200.000 Kč 

2/3 Kaplička u cyklostezky - oprava fasády + osvětlení                                             25.000 Kč 

2/4 Likvidace žump + hasičského rezervoáru                                                             80.000 Kč 

2/5 Dětské hřiště - likvidace starých a nákup nových herních prvků                         50.000 Kč 

3) Drobné vydání a opravy vč. dohod o provedení práce                                         100.000 Kč 

 

B.  

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

• do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %, 

• zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: ZM/16/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje pro místní část Víska čerpání finančních prostředků z rezervy 

pro osadní výbory takto: 

1) Podpora místních spolků:                                                                                                0 Kč 

2) Akce 

2/1 Kulturní dům - zadláždění ploch mezi toaletami a objektem KD                      217.000 Kč 

3) Drobné vydání a opravy:                                                                                                 0 Kč 

 

Číslo: ZM/17/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu včetně přílohy číslo 1. 

b) schvaluje dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1 rozpočtové změny 96/2020/ZM až 101/2020/ZM. 
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Číslo: ZM/18/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků pro výstavbu rodinných 

domů v lokalitě Pavlínka - II. etapa v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/19/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu o č. Poj. 362-11/2020 o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupeným starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Obcí Drahanovice, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané jako 

účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším 

účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele 

k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je 

pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. 

 

Číslo: ZM/20/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu č. Poj. 362-12/2020 o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupeným starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Základní školou a mateřskou školou Drahanovice, příspěvková 

organizace, Drahanovice 44, 783 44 Náměšť na Hané jako účastníkem smlouvy a zadavatelem 

a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele 

k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je 

pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. 

 

Číslo: ZM/21/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu č. Poj. 362-13/2020 o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupeným starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Obcí Loučany, Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané jako účastníkem 

smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem 

smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele 

k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je 

pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. 

 

Číslo: ZM/22/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu č. Poj. 362-14/2020 o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupeným starostou města jako účastníkem 
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smlouvy a centrálním zadavatelem, Základní školou a Mateřskou školou Loučany, příspěvková 

organizace, Loučany 723, 783 44 Náměšť na Hané jako účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností 

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele 

k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je 

pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. 

 

Číslo: ZM/23/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu č. Poj. 362-15/2020 o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupeným starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Obcí Bílsko, Bílsko 47, 783 22 Bílsko jako účastníkem smlouvy 

a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem 

smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele 

k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je 

pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. 

 

Číslo: ZM/24/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu č. Poj. 362-16/2020 o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupeným starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Obcí Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice jako účastníkem 

smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem 

smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele 

k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je 

pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. 

 

Číslo: ZM/25/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu č. Poj. 362-17/2020 o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupeným starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Mateřskou školou Luběnice – příspěvková organizace, Luběnice 80, 

783 46 Těšetice jako účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace 

s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele 

k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je 

pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. 
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Číslo: ZM/26/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu č. Poj. 362-18/2020 o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupeným starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, zapsaným spolkem Region HANÁ, z. s., T. G. Masaryka 99, 783 44 

Náměšť na Hané jako účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky 

a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele 

k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je 

pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. 

 

Číslo: ZM/27/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu č. Poj. 362-19/2020 o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupeným starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Obcí Cholinou, Cholina 52, 783 22 Cholina jako účastníkem smlouvy 

a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele 

k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je 

pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. 

 

Číslo: ZM/28/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Smlouvu č. Poj. 362-20/2020 o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupeným starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Základní školou a Mateřskou školou Cholina, okres Olomouc, 

příspěvková organizace, Cholina 35, 783 22 Cholina jako účastníkem smlouvy a zadavatelem 

a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele 

k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je 

pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. 

 

Číslo: ZM/29/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 757/22, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k.ú. Savín o výměře 591 m
2
 od vlastníka Česká republika - Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. 

 

Číslo: ZM/30/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje 

- Program na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 k akci „Litovelské slavnosti v rámci EHD, 
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30 let výročí od vyhlášení CHKO - Litovelské Pomoraví a podpory cestovního ruchu" a uzavření 

předložené smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Litovel. 

 

Číslo: ZM/31/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje 

- Dotační program pro sociální oblast 2020, dotační titul Podpora prevence kriminality k akci 

„Modernizace a rozšíření kamerového systému" a uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

Olomouckým krajem a městem Litovel. 

 

Číslo: ZM/32/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje 

Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2020 k akci „Modernizace a rozšíření 

vybavení DDH v Litovli" a uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem 

a městem Litovel. 

 

Číslo: ZM/33/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje 

- Dotační program pro sociální oblast 2020, dotační titul Podpora prevence kriminality k akci „Propojení 

kamerového systému MP s PČR" a uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým 

krajem a městem Litovel. 

 

Číslo: ZM/34/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace v rámci dotačního Programu na podporu výstavby 

a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020 k akci „Revitalizace šaten 

sportovního areálu Sokolovny" v hodnotě 2.000.000 Kč, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

Olomouckým krajem a městem Litovel a dofinancování min. 50% části nákladů na část akce z rozpočtu 

města. 

 

Číslo: ZM/35/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje přijetí dotace v rámci dotačního Programu na podporu výstavby 

a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020 k akci „Výstavba tenisového 

areálu v Litovli - Komárově, II. etapa" v hodnotě 1.200.000 Kč, uzavření předložené smlouvy o poskytnutí 

dotace mezi Olomouckým krajem a městem Litovel a dofinancování min. 50% části nákladů na část akce 

z rozpočtu města. 
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Číslo: ZM/36/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníky, týkající se akce „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel 

– místní část Myslechovice a v obci Haňovice", mezi městem Litovel a obcí Haňovice v předloženém 

znění. 

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 17/K k nájemní smlouvě o provozování infrastrukturního majetku - 

kanalizace ze dne 29. 1. 2004, týkající se nově vybudované kanalizace v místní části Myslechovice, která 

byla vybudována v rámci akce „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice 

a v obci Haňovice", mezi městem Litovel a Vodohospodářskou společností ČERLINKA s.r.o. 

v předloženém znění. 

 

Číslo: ZM/37/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o převzetí a zajištění závazků 

souvisejících s prodejem stavebního pozemku uzavřené mezi prodávajícím a oprávněným ze závazků 

kupujícího, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města a kupujícím a zavázanou ke splnění podmínek 

prodávajícího, tj. paní I. S., bytem: 779 00 Olomouc, spočívající ve změně jedné ze zajišťovacích 

podmínek, a to v prodloužení lhůty ke kolaudaci domu o 12 měsíců. 

 

Číslo: ZM/38/16/2020 

Zastupitelstvo města Litovel poskytuje s ohledem na úspěšné plnění úkolů spojených s výkonem 

činností zvláštních orgánů města Litovel, zejména bezpečnostní rady a krizového štábu, jejichž předsedou 

je ze zákona starosta města (obce obecního úřadu s rozšířenou působností) a místopředsedou těchto 

zvláštních orgánů je automaticky místostarosta města, za plnění úkolů ve zmíněných orgánech, zejména 

pak v souvislosti s uzavřením města Litovel v nařízené karanténě, starostovi a místostarostovi 

mimořádnou odměnu ve výši 75 % jejich měsíční funkční odměny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 stránka 12 z 12 

NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc.č. 856/53 ostatní 

plocha o výměře 606 m
2 v k.ú. Litovel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 
 

            Viktor Kohout v. r. 

               starosta města 

            Mgr. Lubomír Broza v. r.  

           místostarosta města 


