
 
USNESENÍ 

 
z 19. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 9.11.2005  

 
 

 
1 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
nabytí pozemků a smlouvu dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
uzavření „Dohody statutárního města Olomouce a Obce Bystrovany o změně katastrálních 
hranic“, předmětem dohody bude přesun pozemků p. č. 2223/1, 2223/2, 2223/3, 278/94, 
278/102, 1105 z k.ú. Hodolany do k.ú. Bystrovany 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 2 
 
 
2 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. volí 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 46 přísedících Okresního 
soudu v Olomouci pro funkční období 2005 - 2009 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 3 
 
 
3 Návrh programu Podpora terénní sociální práce 2006  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
program Podpora terénní sociální práce 2006 dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit na Úřad vlády ČR Usnesení Zastupitelstva ze dne 9.11.2005, které je nedílnou 
součástí zpracované žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci programu 
Podpora terénní sociální práce 2006 
T: listopad 2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 4 
 
 
4 Rozpočtové zm ěny roku 2005 + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 - část A a část B, 
vč. dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 (jmenovité dotace nad 50 tis. Kč) - část B, vč. dodatku č. 1 
 
3. souhlasí 
s posunem termínu vyúčtování finančního příspěvku dle dodatku č. 1, části C důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.: 5 
 
 
 
 

 

 

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


