
USNESENÍ 
 
z 28. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 12.11.1998  
 

I. 
 
Mimořádný příjem rozpočtu města – převod práv spojených s držením akcií SMP, a.s. 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
a) schvaluje 
využití samostatně převoditelných práv náležejících k akciím SMP, a.s. (dále jen akcie) 
v majetku města tím, že budou zcela úplatně převedena na třetí osobu, a to nejdéle na dobu 
30 let ode dne podpisu příslušné smlouvy, a dále schvaluje , aby práva samostatně 
nepřevoditelná byla využita tak, že se obec za úplatu ve výši minimálně 2.349,- Kč za jednu 
akcii zdrží ve výkonu těchto práv či jejich výkonech pověří třetí osobu zcela nejdéle na dobu 
30 let ode dne podpisu příslušné smlouvy 
 
b) schvaluje 
případné zřízení zástavního práva k akciím ve prospěch třetí osoby, na kterou budou podle 
bodu a) výše převedena práva náležející k akciím a 
 
c) schvaluje, 
aby obec akcie prodala třetí osobě v okamžiku, kdy pominou překážky bránící převodu akcií 
na třetí osobu a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí při respektování výše 
uvedených podmínek a při zaplacení zálohy na kupní cenu neprodleně po uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí s tím, že minimální příjem obce ze shora uvedených transakcí musí být 
alespoň 2.349,- Kč za akcii. 
 
d) ukládá 
pracovní skupině dle bodu g) složené ze zástupců poslaneckých klubů, aby o záležitostech 
uvedených v bodech a) až c) jednala a aby uzavřením jedné transakce nepodmiňovala 
uzavření druhé 
 
e) doporu čuje 
Ing. Losertovi, nám. primátora, aby nejprve jednal o smlouvách o zhodnocení práv spojených 
s akciemi uvedených v bodě a) a následně o vlastním převodu akcií s ohledem na existující 
omezení převoditelnosti těchto akcií 
 
f) ukládá 
Radě města Olomouce, aby s prostředky, získanými z této transakce nemanipulovala  a 
ponechala rozhodnutí o způsobu naložení s těmito prostředky novému ZMO vzešlému 
z komunálních voleb 13. a 14.11.1998 
 
g) jmenuje 
pracovní skupinu ve složení: Ing. Losert, M. Petřík, RSDr. Černý, JUDr. Blažej, Ing. Horák, 
M. Bureš, MUDr. Raclavský 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesařík      RNDr. Ivan Kosatík 
náměstek primátora      primátor 
 
 


