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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 17. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 25. června 2020 

Číslo: ZM/1/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Číslo: ZM/2/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje doplněný program jednání. 

 

Číslo: ZM/3/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Litovel. 

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

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

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

 

Číslo: ZM/4/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 107/2020/ZM týkající se poskytnutí daru obci Šumvald ve výši 

80.000 Kč a obci Oskava ve výši 30.000 Kč. 

b) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

c) schvaluje dle důvodové zprávy rozpočtové změny 102/2020/ZM až 106/2020/ZM. 

 

Číslo: ZM/5/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu k předloženému materiálu. 

b) schvaluje Závěrečný účet města Litovel za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to 

bez výhrad. 

c) schvaluje účetní závěrku města Litovel k 31. 12. 2019. 
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Číslo: ZM/6/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje prodej části pozemku parc.č. 283, ostatní plocha, o výměře cca 

41 m
2
, v k.ú. Rozvadovice E. K. za 150 Kč/m2. 

 

Číslo: ZM/7/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) schvaluje přijetí nabídky k odkoupení nemovitostí uvedených ve zveřejněném záměru města Litovel 

na úřední desce ve dnech 22. 5. 2020 do 9. 6. 2020 od firmy NEORENT a.s., IČO 27835847, sídlo 

Pavlínka 4/5, Litovel, zastoupené statutárním ředitelem Ing. Jiřím Sedláčkem. 

b) schvaluje předloženou Kupní smlouvu a ukládá starostovi města ji podepsat. 

c) schvaluje revokaci usnesení č. ZM/12/9/2019 schválené na 9. zasedání Zastupitelstva města Litovel, 

konaného dne 19. září 2019. 

 

Číslo: ZM/8/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje „Dohodu o vybudování studny" na části pronajatého pozemku 

parc.č. 1537/26, díl „B", v k.ú. Litovel, lokalita Komárov, uzavřenou mezi městem a I. Č. z Litovle 

v předloženém znění. Nájemce pozemku se výslovně vzdává práva na náhradu za zhodnocení pozemku, 

práva na účelně vynaložené finanční náklady a bere na vědomí, že studna bude příslušenstvím majetku 

města Litovel. 

 

Číslo: ZM/9/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci do 122. výzvy MŽP v rámci „Operačního 

programu Životní prostředí 2014 - 2020" s projektem „Litovel - komplexní předcházení vzniku odpadu" 

a spolufinancování tohoto projektu. 

 

Číslo: ZM/10/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje dar obci Oskava ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostu města 

Litovel k podpisu darovací smlouvy. 

 

Číslo: ZM/11/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje dar obci Šumvald ve výši 80.000 Kč a pověřuje starostu města 

Litovel k podpisu darovací smlouvy. 

 

Číslo: ZM/12/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí zprávu „Návrhy na opatření ke snížení nákladů 

v odpadovém hospodářství v Litovli". 
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Číslo: ZM/13/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí informaci o stavu vrácených finančních částek příjemci 

finanční podpory. 

 

Číslo: ZM/14/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí informaci o podaných žádostech na poskytnutí slevy či 

odpuštění nájemného z nebytových prostor. 

 

Číslo: ZM/15/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Číslo: ZM/16/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o nočním 

klidu. 

 

Číslo: ZM/17/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel: 

a) navrhuje do představenstva Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. za město Litovel 

pana Viktora Kohouta. 

b) navrhuje do dozorčí rady Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. za město Litovel 

Mgr. Lubomíra Brozu. 

 

Číslo: ZM/18/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje zařazení území města Litovel do územní působnosti MAS 

Moravská cesta na programové období 2021 – 2027. 

 

Číslo: ZM/19/17/2020 

Zastupitelstvo města Litovel bere na vědomí předložený Plán rozvoje sportu s doplněním o vybudování 

multifunkčních sportovišť v místních částech. 
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NEPŘIJATÉ NÁVRHY: 

Zastupitelstvo města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc.č. 762/18, trvalý 

travní porost, o výměře 44 m
2
 a 762/19, orná půda, o výměře 111 m

2
, v k.ú. Litovel za cenu 250 Kč/m

2
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Jedná se o anonymizovaný výpis usnesení. 

            Viktor Kohout v. r. 

               starosta města 

            Mgr. Lubomír Broza v. r.  

           místostarosta města 


