
 

USNESENÍ 
 

z 53. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 19. 8. 2008 
 
 
 

1 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zm�nu složení pracovní skupiny na výb�r kupujících pozemk� ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
2. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
3. nesouhlasí 
s ú�astí statutárního m�sta Olomouce ve ve�ejné dražb� pozemk� parc. �. 1446/1 ostat. pl.   
o vým��e 2 362 m2 a parc. �. 1454 ostat. pl. o vým��e 1001 m2, vše v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti MILO tuky a.s. v likvidaci konané dne 
28. 8. 2008 dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Pražská - východ - I. etapa 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
konkrétní zn�ní informace o zám�ru statutárního m�sta Olomouce pronajmout a následn� 
odprodat pozemky �i jejich �ásti v lokalit� Pražská –východ – I. etapa dle p�ílohy �. 1 
d�vodové zprávy 
 
2. schvaluje 
Pokyny pro zájemce o pronájem s následným odprodejem pozemk� v lokalit� Pražská – 
východ – I. etapa dle upravené p�ílohy �. 2 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zve�ejnit zám�r statutárního m�sta Olomouce pronajmout      
a následn� odprodat pozemky �i jejich �ásti v lokalit� Pražská – východ – I. etapa 
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  

Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 3. 
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3 Transformace TSMO, a.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s doporu�ením KPMG �eská republika ve v�ci nejvhodn�jší varianty dalšího postupu 
transformace TSMO, a.s. dle p�ílohy �. 1 
 
3. schvaluje 
další postup dle návrhu  p�edloženého poradcem KPMG �eská republika, s.r.o. a pov��uje 
jej organizací sout�že na výb�r strategického partnera pro TSMO dle d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
investi�ní profil na prodej majoritního podílu ve spole�nosti TSMO, a.s. dle p�ílohy �. 2 
d�vodové zprávy, v�etn� kvalifika�ních kritérií, který bude rozeslán poradcem KPMG �eská 
republika, s.r.o. uchaze��m dle tabulky �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 4. 
 
 
 
4 Zahrani�ní služební cesta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1.      bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast na zahrani�ní služební cest� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný 
primátor m�sta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š�udlík 
1. nám�stek primátora 

  
 


