
 

USNESENÍ 
 

z 14. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 17. 10. 2012  
 
 

 

1 Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1.; hlasování č. 2 
 
 
2 Tramvajová tra ť Nové Sady - I. etapa , část B  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení s názvem "Tramvajová trať Nové Sady - I. etapa, část B" archivní 
číslo 12058 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. zplnomoc ňuje 
RMO k odsouhlasení změn zadávací dokumentace při jejím schvalování ze strany 
poskytovatele dotace 
 
3. ukládá 
RMO informovat ZMO o případných schválených změnách zadávací dokumentace 
T: 14. 11. 2012 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 
3 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravený dodatek č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upraveného dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
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4 OZV, kterou se m ění a dopl ňuje OZV č. 10/2010 o místním 

poplatku za užívání ve řejného prostranství na území m ěsta 
Olomouce, ve zn ění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 
7/2011 a OZV č.8/2011 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, 
kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011 a OZV 
č.8/2011. 
 
2. schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV 
č. 3/2011, OZV č. 7/2011 a OZV č.8/2011. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č.6 
 
 
 

 

 

 

  
Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

        Ing. Ivo Vlach v. r. 
        1. náměstek primátora 

 


