
 

USNESENÍ 
 

z 31. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 5. 12. 2011  
 
 

Poznámka:  
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění; 

-    do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
           nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 
 

1 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 401/1 ostat. pl. o výměře 58 m2 a parc. č. 
402/1 zahrada o výměře 66 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc. Výměra předmětných 
částí pozemků bude upřesněna až po zpracování GP. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
2 Pojmenování ulic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit navržený název  ulice dle upravené důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit navržený název ulice 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
3 Návrh rozpo čtu SMOl na rok 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2012, se splatností 1 rok, u 
Komerční banky, a. s. 
b) přijetí směnečného programu ve výši 176 mil. Kč v roce 2012 
c) návrh rozpočtu SMOl na rok 2012 dle upravené důvodové zprávy 
d) závazné ukazatele roku 2012 dle upravené důvodové zprávy 
e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2012 ve smyslu závazných ukazatelů 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
4 Příspěvek v oblasti kultura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku v oblasti kultura dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
5 Lesy m ěsta Olomouce - audit  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložený audit 
 
2. ukládá 
zahájit ve spolupráci se statutárními orgány a. s. realizaci navrhovaných opatření dle 
výsledků auditu  
T: 17. 1. 2012 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
průběžně informovat Radu města Olomouce o výsledcích realizace opatření  
T: čtvrtletn ě 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
 
 
Martin Novotný  v. r.                                                                 Ing. Ivo Vlach v . r. 
primátor m ěsta Olomouce                                                       1. náměstek primátora  
 


