
 
USNESENÍ 

 

z 54. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 7.12.2004  
 
 

 
1 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou  důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle doplněné důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
vykrytí položek č. 23 a 24 ze soupisu nekrytých požadavků z rozpočtové rezervy k dispozici 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 1 
 
 
2 Veřejné zakázky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou důvodovou zprávu vč. přílohy důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce školní jídelny 
při ZŠ Řezníčkova“ referenční číslo 73-04 dle varianty 2 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
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3 Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace s dopravcem DPMO, a.s. dle 
přílohy důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 21.12.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
4 Nařízení vlády č. 591/2004 Sb. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informaci, týkající se nařízení vlády č. 591/2004 Sb. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4.1 
 
 
5 Zánik mandátu člena zastupitelstva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce ve volebním obvodu č. 4 
za ČSSD  pana Jana Dlouhého dnem 5.12.2004 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 4.2 
 

 

 

 

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


