
USNESENÍ 
 

ze 40. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 25. 5. 2004  
 
 

1 Rozhodnutí  RMO jako jediného akcioná ře Technické služby 
města Olomouce, a.s. ve funkci valné hromady  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
výroční zprávu za rok 2003 
 
2. bere na v ědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2003 
 
3. schvaluje 
účetní závěrku za rok 2003 a rozdělení zisku za rok 2003 dle návrhu představenstva 
Technických služeb města Olomouce, a.s.  
 
4. schvaluje 
změnu stanov Technických služeb města Olomouce, a.s. dle návrhu představenstva 
 
5. zmocňuje 
primátora města Olomouce Ing. Martina  Tesaříka podepsat rozhodnutí o schválení roční 
závěrky za rok 2003 a rozdělení zisku za rok 2003 dle návrhu představenstva Technických 
služeb města Olomouce, a.s. ( příloha č. 1 důvodové zprávy) 
T: 1.6.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. pověřuje 
dle § 102 zákona o obcích v platném znění,  při výkonu působnosti valné hromady,  
primátora města Olomouce Ing. Martina Tesaříka  k podpisu notářského zápisu o rozhodnutí 
jediného akcionáře o změně stanov společnosti Technické služby města Olomouce, a.s.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
2 Rozhodnutí RMO jako jediného akcioná ře Dopravního podniku 

města Olomouce, a.s. ve funkci valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
- roční účetní závěrku za rok 2003 
- Výroční zprávu Dopravního podniku města Olomouce, a.s. za rok 2003 
- úhradu ztráty za rok 2003  dle bodu 3 důvodové zprávy 
- změnu stanov společnosti dle bodu 4 důvodové zprávy 
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3. zmocňuje 
primátora města Olomouce Ing. Martina Tesaříka podepsat rozhodnutí jediného akcionáře 
při výkonu působnosti valné hromady o schválení roční účetní závěrky za rok 2003 včetně 
úhrady ztráty za rok 2003, Výroční zprávy Dopravního podniku města Olomouce, a.s. za rok 
2003  
T: 20.7.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. pověřuje 
dle § 102 zákona o obcích v platném znění,  při výkonu působnosti valné hromady,  
primátora města Olomouce Ing. Martina Tesaříka  k podpisu notářského zápisu o rozhodnutí 
jediného akcionáře o změně stanov společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle 
bodu 2 usnesení 
 
5. ukládá 
předložit na jednání RMO návrh „Projektu MHD v Olomouci na rok 2004“ 
T: 15.6.2004 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Rozhodnutí RMO jako jediného akcioná ře Výstavišt ě Flora 

Olomouc, a.s. ve funkci valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
Výroční zprávu Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za rok 2003 
 
3. schvaluje 
Roční účetní závěrku za rok 2003 včetně úhrady ztráty za rok 2003 dle návrhu 
představenstva Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
 
4. zmocňuje 
primátora města Olomouce Ing. Martina Tesaříka  podepsat rozhodnutí o schválení roční 
závěrky za rok 2003 včetně úhrady ztráty za rok 2003 dle návrhu představenstva Výstaviště 
Flora Olomouc, a.s. 
T: 15.6.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. bere na v ědomí 
zprávu auditora a zprávu  dozorčí rady za rok 2003 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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4 Rozhodnutí RMO jako jediného akcioná ře Správy nemovitostí 

Olomouc, a.s. ve funkci valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
- Výroční zprávu Správy nemovitostí Olomouc,a.s. za rok 2003 dle důvodové zprávy 
- Roční účetní závěrku za rok 2003 dle důvodové zprávy 
- rozdělení zisku za rok 2003 dle důvodové zprávy 
 
3. zmocňuje 
primátora města Olomouce Ing. Martina Tesaříka podepsat rozhodnutí jediného akcionáře 
při výkonu působnosti valné hromady o schválení roční účetní závěrky za rok 2003 včetně 
rozdělení zisku za rok 2003 dle návrhu představenstva Správy nemovitostí Olomouc, a.s.  
T: 15.6.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
projednat v představenstvu a předložit RMO návrh, týkající se způsobu vydání akcií u Správy 
nemovitostí Olomouc, a.s. 
T: 14.9.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
5. bere na v ědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2003 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
 
 

 

 

 

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


