
 
USNESENÍ 

 

z 77. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 21.12.2001  
 
 

 
1 Rozhodnutí jediného akcioná ře TSMO, a.s. ve funkci valné 

hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady TSMO, a.s. (dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy) 
 
3. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady TSMO, a.s. dle přílohy 
č. 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady TSMO, a.s. 
dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy a podepsat notářský zápis 
T: 15.1.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
 
 
2 Rozhodnutí jediného akcioná ře Dopravní podnik m ěsta 

Olomouce, a.s.ve funkci valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Dopravní podnik města 
Olomouce, a.s. (dle přílohy č. 1 důvodové zprávy) 
 
3. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Dopravní podnik města 
Olomouce, a.s. dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
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4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady DPMO, a.s. 
dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy  a podepsat notářský zápis 
T: 15.1.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
 
3 Rozhodnutí jediného akcioná ře Výstavišt ě Flora, a.s. ve funkci 

valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Výstaviště Flora, 
a.s.(dle přílohy č. 1 důvodové zprávy) 
 
3. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Výstaviště 
Flora, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy  a podepsat notářský zápis 
T: 15.1.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
 
 
4 Rozpočtové zm ěny roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001 
 
2. schvaluje 
doplněné rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


