
 

USNESENÍ 
 

ze 108. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 16. 12. 2013  
 
 

 

1 EIB - čerpání III. úv ěrové tranše  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
přijetí III. úvěrové tranše ve výši 150 mil. Kč v souladu s návrhem rozpočtu r. 2014 
s parametry dle varianty C1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 SK Sigma Olomouc, a. s. – ú čast na valné hromad ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a. s., 
dne 19. 12. 2013 s platností i pro případný náhradní termín dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu SK 
Sigma Olomouc, a. s., na nejbližší jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, nám ěstek primátora 

Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. ukládá 
předložit návrh modelu dalšího kapitálového vstupu SMOl do SK Sigma Olomouc, a. s. 
T: leden 2014 
O: Major Martin, JUDr., MBA, nám ěstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 

 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Návrh nové Obecn ě závazné vyhlášky č. 5/2013 o regulaci 
provozu sázkových her, loterií a jiných podobných h er 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložený dodatek k důvodové zprávě včetně návrhu nové obecně závazné vyhlášky          
č. 5/2013 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
novou obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 
 
3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Vlachovi předložit na zasedání  ZMO konané dne 16.12.2013 
obecně závaznou vyhlášku  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


