
U S N E S E N Í 
 

z  3.  schůze  Rady  města  Olomouce,  konané  dne  22. 12. 1998 
 
1) Rozpočtové změny roku 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 1998 
 
2. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
usnesení  z 2. schůze RMO, konané dne 15.12.1998 – bod 14) odst. 3 
 
4. souhlasí 
s přenesením pravomoci RMO na uvolněné členy RMO provádět rozpočtové změny od 
23.12.1998 do 31.12.1998 v případech navýšení účelově vázaných příjmů a výdajů a v případě 
přesunů mezi schválenými položkami 
 
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora 
 
2) Rozpočtové změny roku 1998 – dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 1998 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 1998 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
Ing. Horákovi, náměstkovi primátora,  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1998 
 
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora 
 
3) Rozpočtové změny roku 1998 – dodatek č. 2 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 1998 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 1998 dle důvodové zprávy 



 2 

3. ukládá 
Ing. Horákovi, náměstkovi primátora,  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1998 
 
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora 
 
4) Žádost o finanční příspěvek na provoz Zimního stadionu v rámci rozpočtového 

provizoria 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
žádost předsedy výkonné rady HC Olomouc ze dne 21.12.1998 
 
2. souhlasí 
se zahrnutím částky 1,5 mil. Kč jako zálohy příspěvku pro Občanské sdružení HC Olomouc na 
provoz Zimního stadionu do rozpočtového provizoria 1999 
 
3. ukládá 
PaedDr. Pilátovi, náměstkovi primátora, předložit návrh na jednání ZMO 22.12.1998 
 
4.   doporučuje ZMO 
- schválit zvýšení rozpočtového provizoria o částku 1,5 mil. Kč jako zálohu příspěvku pro 

Občanské sdružení HC Olomouc na provoz Zimního stadionu dle důvodové zprávy 
- uložit vedoucí ekonomického odboru zajistit naplnění rozhodnutí ZMO 

T: ihned 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, náměstek primátora 
 
5) Oprava  usnesení z 2. schůze RMO, konané dne 15.12.1998 – bod 29 o další část 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. odvolává 
předsedy a členy komisí finanční, majetkoprávní, sociální, bytové, kontrolní – jmenované radou 
města v uplynulém volebním období 
 
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesařík      Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce     náměstek primátora  
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