
 
USNESENÍ 

 

ze 71. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 7.6.2005  
 
 

 
1 Rozhodnutí Rady m ěsta Olomouce jako jediného akcioná ře 

Technických služeb  m ěsta Olomouce, a. s. ve funkci 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 2004 
 
3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2004, roční účetní závěrku za rok 2004, zprávu o ovládacích vztazích, 
rozdělení zisku za rok 2004 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2004, roční závěrky za rok 2004 včetně rozdělení zisku za rok 2004 
dle návrhu představenstva společnosti   
T: 14.6.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 1.1 
 
 
2 Rozhodnutí Rady m ěsta Olomouce jako jediného akcioná ře 

Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a. s. ve funkci 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 2004 
 
3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2004, roční účetní závěrku za rok 2004, zprávu o ovládajících 
vztazích, úhradu ztráty za rok 2004 
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4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy  za  rok 2004, roční účetní závěrky za rok 2004 včetně úhrady ztráty za rok 
2004 dle návrhu představenstva společnosti 
T: 14.6.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 1.2 
 
 
3 Rozhodnutí Rady m ěsta Olomouce 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 
 
2. bere na v ědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2004 
 
3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2004, roční účetní závěrku za rok 2004, zprávu o ovládajících 
vztazích, úhradu ztráty za rok 2004 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2004, roční účetní závěrky za rok 2004 včetně zúčtování ztráty za rok 
2004 dle návrhu představenstva společnosti uvedeného v důvodové zprávě 
T: 14.6.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
předložit RMO informaci o záměrech rozvoje Výstaviště Flora Olomouc, a.s. do roku 2010 
T: 9.8.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 

 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 1.3 
 
 
4 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  
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2. bere na v ědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2004 
 
3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2004, roční účetní závěrku za rok 2004, zprávu o ovládajících 
vztazích, rozdělení zisku  za rok 2004 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2004, roční účetní závěrky za rok 2004 včetně rozdělení zisku za rok 
2004 dle návrhu představenstva společnosti 
T: 14.6.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 1.4 
 
 
5 Smlouva o poskytnutí investi ční dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o poskytnutí investiční dotace s Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. dle 
přílohy č. 4 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu o poskytnutí investiční dotace s Dopravním podnikem města Olomouce, 
a.s. 
T: 28.6.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 3-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření mandátní smlouvy na provedení některých úkonů v zadávacím řízení s firmou RTS 
a.s.  
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromír Czmera  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 27-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení veřejné zakázky archivní číslo 27-05 s názvem Moravské divadlo Olomouc- 
rekonstrukce části D uchazeči  ŽS Brno, a.s., dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící 
komisí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík       Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce       nám ěstek primátora 
 


