USNESENÍ
z 66. sch ze Rady m sta Olomouce, konané dne 11. 2. 2009

1

Aquapark Olomouc

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. doporu uje
schválit souhrnnou bilanci dle bodu 1 d vodové zprávy v ZMO
3. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení Dodatku . 3 Koncesní smlouvy se spole ností AQUAPARK OLOMOUC, a.s. dle
bodu 1, 2 a 3 d vodové zprávy Zástupcem Zadavatele - primátorem SmOl Martinem
Novotným
4. doporu uje zastupitelstvu m sta
realizovat zajiš ovací opat ení dle d vodové zprávy
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 1.

2

Parkovišt Hynaisova

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. doporu uje zastupitelstvu m sta revokovat
usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 43 dodatku d vodové zprávy
ve v ci schválení uzav ení smlouvy o budoucí kupní smlouv na ásti pozemk parc. .
868/12 ost. pl. o vým e 2 153 m2, parc. . 868/13 ost. pl. o vým e 132 m2 a parc. .
866/6 ost. pl. o vým e 7 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a ást pozemku parc. .
73/13 ost. pl. o vým e 9 m2, vše v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc se spole ností
NAMIRO s.r.o. za podmínek dle upravené d vodové zprávy
2. schvaluje
zm nu smluvních podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouv
zprávy
3. ukládá
p edložit specifikaci požadavk
dislokace MmOl
T: 24. 3. 2009
O: Ve e Jan, Bc., tajemník
P edložil:

dle upravené d vodové

na rozsah a vybavení kancelá ských ploch pro ú ely

Martinák Ji í, nám stek primátora
Kaštilová Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Bod programu: 2.

3

Rozpo tové zm ny roku 2009

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
d vodovou zprávu, týkající se rozpo tové zm ny roku 2009
2. ukládá
p edložit Zastupitelstvu m sta Olomouce ke schválení rozpo tovou zm nu roku 2009
dle d vodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Ji í, nám stek primátora
3. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
rozpo tovou zm nu roku 2009 dle d vodové zprávy
P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 3.

4

Rozpo tové zm ny roku 2009 - finan ní vypo ádání
hospoda ení statutárního m sta Olomouce za rok 2008

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
d vodovou zprávu, týkající se rozpo tových zm n roku 2009, vyplývajících z finan ního
vypo ádání hospoda ení SmOl za rok 2008
2. ukládá
p edložit Zastupitelstvu m sta Olomouce ke schválení rozpo tové zm ny roku 2009,
vyplývající z finan ního vypo ádání hospoda ení SmOl za rok 2008
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Ji í, nám stek primátora
P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 4.

5

Rozpo tové zm ny roku 2009, zajiš ující p ímou vazbu
zákonem schválených transfer ze státního rozpo tu v rámci
souhrnného dota ního vztahu na schválený rozpo et SmOl
na rok 2009

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
d vodovou zprávu, týkající se rozpo tových zm n roku 2009
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2. ukládá
p edložit Zastupitelstvu m sta Olomouce ke schválení rozpo tové zm ny roku 2009,
zajiš ující p ímou vazbu zákonem schválených transfer ze státního rozpo tu v rámci
souhrnného dota ního vztahu - Zákon o státním rozpo tu R na rok 2009 . 475/2008 Sb. na již schválený rozpo et SmOl na rok 2009
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Ji í, nám stek primátora
3. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
rozpo tové zm ny roku 2009, zajiš ující p ímou vazbu zákonem schválených transfer
ze státního rozpo tu v rámci souhrnného dota ního vztahu - Zákon o státním rozpo tu R
na rok 2009 . 475/2008 Sb. - na již schválený rozpo et SmOl na rok 2009
P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 4. 1.

6

Návrh zadání zm ny . XXI ÚPnSÚ Olomouc v lokalit
Hynaisova

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
d vodovou zprávu v p edloženém zn ní
2. ukládá
p edložit Návrh zadání zm ny . XXI ÚPnSÚ Olomouc dle p ílohy d vodové zprávy
na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor m sta
3. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
upravený Návrh zadání zm ny . XXI ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle p ílohy d vodové
zprávy
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 5.

Martin Novotný
primátor m sta Olomouce

RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
nám stek primátora
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