
 
USNESENÍ 

 

ze  78. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 12.9.2005  
 
 

 
1 Veřejné zakázky - úv ěr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. přiděluje 
v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., v jeho platném znění o veřejných zakázkách veřejnou 
zakázku s názvem Přijetí investičního úvěru do celkové výše 350 mil. Kč na financování 
investičních akcí SmOl v letech 2005 - 2006 uchazeči Komerční banka, a. s., jejíž nabídka 
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, za podmínky schválení přijetí investičního 
úvěru v Zastupitelstvu města Olomouce 
 
3. schvaluje 
investiční akce hrazené z úvěru v roce 2005 dle přílohy č. 1 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
příslušné rozpočtové změny v souvislosti s čerpáním investičního úvěru v roce 2005 
 
5. ukládá 
předložit návrh na přijetí investičního úvěru dle důvodové zprávy na nejbližší jednání 
Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 20.9.2005 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 1 
 
 
2 Aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším postupem dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh textu Memoranda o společném projektu Aquapark Olomouc dle přílohy č. 1 předložené 
důvodové zprávy 
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4. ukládá 
projednat návrh textu Memoranda se strategickým partnerem dle důvodové zprávy 
T: 18.9.2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
primátorovi města Olomouce podepsat Memorandum o společném projektu Aquapark 
Olomouc po získání souhlasného stanoviska strategického partnera k návrhu Memoranda 
T: 19.9.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. ukládá 
informovat na jednání ZMO dne 20.9.2005 o dalším postupu přípravy realizace aquaparku    
v Olomouci formou PPP projektu a o Memorandu o společném projektu Aquapark Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení  č. 7, část 55, ze dne  14.12.2004 , a  schválit  záměr prodeje domu  
č.p. 338  (Ostružnická 32)  s pozemkem parc. č. st. 287 zast. pl. o výměře 430 m2 v k. ú. 
Olomouc-město,  obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod I/1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodů  A) - F) dle důvodové zprávy bod II/1 str. 
2, 3. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - B) dle dodatku důvodové zprávy 
bod I/1 strana 1 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3 
 
 
4 Rozšíření názvu ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozšíření názvu ulice Kafkova dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4 
 
 
5 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 5 
 
 
6 Žádost Oblastní unie neslyšících  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Oblastní unii neslyšících ve výši 1.528 800 Kč dle podmínek 
předložené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí příspěvku Oblastní unii neslyšících ve výši 1.528 800 Kč za podmínek dle 
předložené důvodové zprávy  
 
4. ukládá 
náměstkovi primátora Martinu Novotnému předložit schválení příslušné rozpočtové změny 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 5.1 
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7 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
prověřit v termínu do 16.9.2005 možnosti postupu dle diskuse v RMO 
T: 27.9.2005 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí odboru investic 
vedoucí ekonomického odboru 

 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 6 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík            Ing. Jaromír Czmero 
primátor m ěsta Olomouce            nám ěstek primátora 
 


