
 
USNESENÍ 

 

ze 4. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 24.11.2006  
 
 

 
1 Návrh rozpo čtu SmOl na rok 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech upravených příloh 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2007, se splatností 1 rok, u 
Komerční banky, a. s. 
b) upravený návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2007 dle předložené 
důvodové zprávy včetně všech  upravených příloh 
c) závazné ukazatele roku 2007 dle důvodové zprávy 
d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2007 ve smyslu závazných ukazatelů 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
a) pověřit Radu města Olomouce zahájením procesu ke získání investičního úvěru na rok 
2007 
b) pověřit Radu města Olomouce provedením rozpisu schváleného rozpočtu SmOl na rok 
2007 dle rozpočtové skladby, platné od 01. 01. 2007 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 

Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 1 
 
 
2 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 2 
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3 Veřejná zakázka č.654 -  zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Nákup služebních vozidel pro Magistrát města 
Olomouce“ archivní číslo 654 
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle DZ 
 
2. ustavuje 
- v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové 
zprávy 
- v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle 
důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
- tajemníka Bc. Jana Večeře k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou 
- komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných 
zakázkách 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3 
 
 
4 Sluňákov -  centrum ekologických aktivit m ěsta Olomouce, 

o.p.s., dopln ění podklad ů pro zápis u Krajského soudu v 
Ostrav ě 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s doplněním dokumentu sloužícího jako podklad k zápisu obecně prospěšné společnosti 
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. ve znění dle přílohy č.1 
důvodové zprávy  
 
3. pověřuje 
primátora města Olomouce k podpisu  notářského zápisu  
T: 5.12.2006 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
 
 

 

 

Martin Novotný Mgr. Svatopluk Š čudlík 
primátor m ěsta Olomouce nám ěstek primátora 
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