
 
USNESENÍ 

 

z 99. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 13.6.2006  
 
 

 
 
1 Rozhodnutí Rady m ěsta Olomouce jako jediného akcioná ře 

Správy nemovitostí Olomouc, a.s., ve funkci valné h romady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. bere na v ědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2005 
 
3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2005, roční účetní závěrku za rok 2005, zprávu o ovládacích vztazích, 
rozdělení zisku za rok 2005 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2005, roční účetní závěrky za rok 2005 včetně rozdělení zisku za rok 
2005 dle návrhu představenstva společnosti  
T: 27.6.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 1 
 
 
2 Rozhodnutí Rady m ěsta Olomouce jako jediného akcioná ře 

Technických služeb m ěsta Olomouce, a.s., p ři výkonu 
působnosti valné hromady  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2005 
 
 
 
 
 



 2 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2005, roční účetní závěrku za rok 2005, zprávu o ovládacích vztazích, 
rozdělení zisku za rok 2005, navýšení základního kapitálu dle přílohy č. 1 usnesení 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2005 včetně zprávy o ovládacích vztazích, roční závěrky za rok 2005 
včetně rozdělení zisku za rok 2005 dle návrhu představenstva společnosti a dále rozhodnutí 
o navýšení základního kapitálu dle přílohy č. 1 usnesení 
T: 27.6.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Rozhodnutí Rady m ěsta Olomouce jako jediného akcioná ře v 

působnosti valné hromady Dopravního podniku m ěsta 
Olomouce, a.s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
zprávu auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami DPMO, a.s. za rok 2005 
 
3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2005, roční účetní závěrku za rok 2005, zprávu o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2005, rozdělení zisku za rok 2005 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2005, roční účetní závěrky za rok 2005 včetně návrhu na rozdělení 
zisku za rok 2005 dle návrhu představenstva společnosti 
T: 27.6.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
4 Rozhodnutí Rady m ěsta Olomou ce jako jediného akcioná ře 

Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. ve funkci valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. bere na v ědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2005 
 
3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2005, roční závěrku za rok 2005, zprávu o ovládajících vztazích, 
přidělení zisku za rok 2005 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2005, roční závěrky za rok 2005 včetně přidělení zisku za rok 2005 dle 
návrhu představenstva společnosti uvedeného v důvodové zprávě 
T: 27.6.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
5 Veřejná zakázka  č. 605, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 5 
 
 
6 Nebytové prostory na Horním a Dolním nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s úpravou nájemní smlouvy s RK Invest s.r.o. dle upravené důvodové zprávy 
T: 27.6.2006 
 
3. ukládá 
postupovat dle závěrů upravené důvodové zprávy 
T: 8.8.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6 
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7 Příspěvek Olomoucké letní škole  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku Olomoucké letní škole dle důvodové zprávy z nespecifikovaných akcí 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
8 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8 část 9 ze dne 19. 5. 2006 ve věci prodeje nebytové jednotky č. 132/7 v domě 
č. p. 132 (Palackého 25) a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 132/7 v domě č. p. 132 
(Palackého 25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3824/9452 na společných částech 
domu č. p. 132 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3824/19452 k pozemku parc. č. st. 
153 zast.pl. o výměře 415 m2 a pozemku parc. č. 2133 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci panu Petru Flekovi za kupní cenu dle 
„Pravidel“ 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 8 
 
 
9 ZŠ Gorkého - rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahájení rekonstrukce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic realizovat postup dle závěru důvodové zprávy 
T: 18.7.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
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10 Dohoda o užívání technického kanálu pr ůlezného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření dohody o užívání technického kanálu průlezného dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
 

 

 

Ing. Martin Tesa řík Ing. Jaromír Czmero 
primátor m ěsta Olomouce nám ěstek primátora 
 


