
 
USNESENÍ 

 

z 20. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 5.6.2007 
 

 

 
1 Rozhodnutí Rady m�sta Olomouce jako jediného akcioná�e 

Správy nemovitostí Olomouc, a. s. ve funkci valné hromady  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. bere na v�domí 
zprávu auditora a dozor�í rady za rok 2006 
 
3. schvaluje 
výro�ní zprávu za rok 2006, ro�ní ú�etní záv�rku za rok 2006, zprávu o ovládajících 
vztazích, rozd�lení zisku za rok 2006 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcioná�e p�i výkonu p�sobnosti valné hromady o schválení 
výro�ní zprávy za rok 2006, ro�ní ú�etní záv�rky za rok 2006 v�etn� rozd�lení zisku za rok 
2006 dle návrhu p�edstavenstva spole�nosti  
T: 12.6.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 1 
 
 
2 Rozhodnutí Rady m�sta Olomouce jako jediného akcioná�e 

Technických služeb m�sta Olomouce, a. s. p�i výkonu 
p�sobnosti valné hromady 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. bere na v�domí 
zprávy auditora a vyjád�ení dozor�í rady a p�edstavenstva dle p�íloh d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
výro�ní zprávu za rok 2006, ro�ní záv�rku za rok 2006, zprávu o ovládacích vztazích, 
rozd�lení zisku za rok 2006 dle p�íloh d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
zm�nu stanov TSMO, a.s. dle návrhu p�edstavenstva v p�íloze d�vodové zprávy 
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5. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcioná�e p�i výkonu p�sobnosti valné hromady o schválení 
výro�ní zprávy za rok 2006 v�etn� zprávy o ovládacích vztazích, ro�ní záv�rky za rok 2006 
v�etn� rozd�lení zisku za rok 2006 dle návrhu p�edstavenstva spole�nosti a rozhodnutí o 
zm�n� stanov dle návrhu p�edstavenstva v p�ílohách d�vodové zprávy 
T: 12.6.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Rozhodnutí Rady m�sta Olomouce jako jediného akcioná�e 

Výstavišt� Flora Olomouc, a. s. ve funkci valné hromady 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. bere na v�domí 
zprávu auditora a dozor�í rady za rok 2006 
 
3. schvaluje 
výro�ní zprávu za rok 2006, ro�ní záv�rku  za rok 2006, zprávu o ovládajících vztazích, 
p�id�lení zisku za rok 2006 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcioná�e p�i výkonu p�sobnosti valné hromady o schválení 
výro�ní zprávy za rok 2006, ro�ní záv�rky za rok 2006 v�etn� p�id�lení zisku za rok 2006 dle 
návrhu p�edstavenstva spole�nosti uvedeného v d�vodové zpráv� 
T: 26.6.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
4 Rozhodnutí Rady m�sta Olomouce jako jediného akcioná�e 

v p�sobnosti valné hromady Dopravního podniku m�sta 
Olomouce, a. s. 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. bere na v�domí 
zprávu auditora o ov��ení ú�etní záv�rky, výro�ní zprávy a zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami DPMO, a. s. za rok 2006 
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3. schvaluje 
výro�ní zprávu za rok 2006, ro�ní ú�etní záv�rku za rok 2006, zprávu o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2006, rozd�lení zisku za rok 2006 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcioná�e p�i výkonu p�sobnosti valné hromady o schválení 
výro�ní zprávy za rok 2006, ro�ní ú�etní záv�rky za rok 2006 v�etn� rozhodnutí o rozd�lení 
zisku za rok 2006 dle návrhu p�edstavenstva spole�nosti 
T: 26.6.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
 
 
 
Martin Novotný Mgr. Svatopluk Š�udlík 
primátor m�sta Olomouce 1. nám�stek primátora 
 


