
 
USNESENÍ 

 

z 8. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 18.2.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 18.2.2003 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Fond bytové výstavby - čerpání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh čerpání Fondu bytové výstavby dle upravené důvodové zprávy na nejbližším 
jednání ZMO dne 11.3.2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje 
ZMO schválit návrh čerpání prostředků Fondu bytové výstavby v roce 2003 dle upravené 
důvodové zprávy 
 
4. žádá 
komisi fondu bytové výstavby 
o posouzení návrhů investičních záměrů v oblasti bytové výstavby uvedených na straně 6 
důvodové zprávy a doporučení předložit RMO 
T: 15.4.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
připravit návrh změn úpravy vyhlášky o zřízení Fondu hospodářského rozvoje a vyhlášky o 
zřízení Fondu bytové výstavby a Zásad pro použití prostředků fondu a předložit jej RMO 
T: 29.4.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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3 Fond hospodá řského rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený návrh výdajů z Fondu hospodářského rozvoje  pro rok 2003 dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
připravit návrh změn vyhlášky o zřízení Fondu hospodářského rozvoje 
T: 29.4.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Zpráva ze služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Prezentace Brusel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Ceník služeb Plaveckého stadionu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ceníkem služeb Plaveckého stadionu Olomouc pro rok 2003 dle upravené důvodové 
zprávy s účinností od 1.3.2003 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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7 Návrh rozpo čtu Statutárního m ěsta Olomouce na rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně všech upravených příloh 
 
2. souhlasí 
a) s upraveným návrhem rozpočtu na rok 2003 
b) s obnovením krátkodobého úvěru do výše 30 mil. Kč v roce 2003, se splatností 1 rok, od 
Komerční banky, a. s. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2003 dle  upravené důvodové zprávy 
b) obnovení krátkodobého úvěru do výše 30 mil. Kč v roce 2003, se splatností 1 rok, od 
Komerční banky, a. s. 
c)  závazné ukazatele rozpočtu roku 2003 dle upravené důvodové zprávy 
d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2003 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
uložit Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2003 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí bezúročné půjčky  ve výši 300 tis. Kč se splatností do 31.5.2004  na dobudování 
lyžařského areálu v Hlubočkách f. SIMIVER zastoupené p. Michalem Stojmenovem 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
 
 

 

 

 

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


