
 

USNESENÍ 
 

z 91. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 17. 7. 2013  
 
 

 

1 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtové změny roku 2013 
 
2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2013 dle 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtovou změnu roku 2013 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
2 AQP - Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o půjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi SMOl a společností AQUAPARK 
OLOMOUC, a. s. za účelem prodloužení splatnosti půjčky dle upravené přílohy č. 1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi SMOl a společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s. 
za účelem prodloužení splatnosti půjčky dle upravené přílohy č. 1. 
 
4. pověřuje 
Ing. Ivo Vlacha, 1. náměstka primátora podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi 
SMOl a společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s.  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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3  NAMIRO s.r.o. - dohoda o zapo čtení pohledávek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k dohodě o započtení pohledávek č. MAJ-PR-J/13/2013/S ze dne 28. 
6. 2013 dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
4 Tramvajová tra ť - měnírna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. ukládá 
projednat možnost profinancování výstavby měnírny z programu Švýcarsko-české 
spolupráce 
T: 27. 8. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

Ing. Ivo Vlach v. r.  
1. náměstek primátora 

  
 


