
 
USNESENÍ 

 

z 64. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 15.6.2001  
 
 

 
1 Rozhodnutí RMO jako  jediného akcioná ře VFO, a.s.  ve funkci 

valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu s připomínkami 
 
2. schvaluje 
roční účetní závěrku za rok 2000 včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2000 dle návrhu 
představenstva VFO, a.s. 
 
3. ukládá 
primátorovi, jako jedinému akcionáři při výkonu funkce valné hromady, schválit roční účetní 
závěrku za rok 2000 včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2000 dle návrhu představenstva 
VFO, a.s. 
T: 26.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. bere na v ědomí 
výroční zprávu za rok 2000 
 
5. ukládá 
primátorovi, jako jedinému akcionáři při výkonu funkce valné hromady, vzít na vědomí 
výroční zprávu za rok 2000 
T: 26.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. bere na v ědomí 
zprávu auditora za rok 2000 
 
7. ukládá 
primátorovi, jako jedinému akcionáři při výkonu funkce valné hromady, vzít na vědomí zprávu 
auditora za rok 2000 
T: 26.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
8. ukládá 
primátorovi, jako jedinému akcionáři při výkonu funkce valné hromady, vydat rozhodnutí 
jediného akcionáře  o schválení účetní závěrky a odpisu ztráty VFO, a.s.  rok 2000 dle 
důvodové zprávy - termín: 22.6.2001 
T: 26.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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Předložil: představenstvo a.s. 
 
 
 
2 Rozhodnutí RMO jako  jediného akcioná ře TSMO, a.s.  ve 

funkci valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady TSMO, a.s. o schválení 
účetní závěrky za rok 2000 a o odpisu ztráty  za rok 2000 dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady TSMO, a.s. o 
schválení účetní závěrky za rok 2000 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: 26.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady TSMO, a.s.  o 
odpisu ztráty za rok 2000 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
T: 26.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. bere na v ědomí 
předloženou Analýzu finančních potřeb v rámci Koncepce rozvoje TSMO, a.s.  na léta 2001- 
2005 
 
6. ukládá 
rozpracovat Analýzu  finančních potřeb v rámci koncepce rozvoje TSMO, a.s na léta 2001-
2005 o podněty dle diskuse 
T: 23.10.2001 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
Předložil: představenstvo a.s. 
 
 
 
3 Rozhodnutí RMO jako  jediného akcioná ře DPMO, a.s.  ve 

funkci valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
roční účetní závěrku za rok 2000 včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2000 dle návrhu 
představenstva DPMO, a.s. 
T: 26.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
3. ukládá 
primátorovi, jako jedinému akcionáři při výkonu funkce valné hromady schválit  roční účetní 
závěrku za rok 2000 včetně návrhu ztráty  za rok 2000 dle návrhu představenstva  DPMO, 
a.s. 
T: 26.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. bere na v ědomí 
výroční zprávu za rok 2000 
 
5. ukládá 
zpracovat právní posouzení závazku kapitálového dovybavení DPMO, a.s. v roce 2001 dle 
důvodové zprávy a předložit RMO 
T: 26.6.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
primátorovi, jako jedinému akcionáři při výkonu funkce valné hromady, vzít na vědomí 
výroční zprávu za rok 2000 
T: 26.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
7. bere na v ědomí 
zprávu auditora za rok 2000 
 
8. ukládá 
primátorovi, jako jedinému akcionáři při výkonu funkce valné hromady, vzít na vědomí zprávu 
auditora za rok 2000 
T: 26.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
9. ukládá 
zástupcům RMO v představenstvu DPMO, a.s 
předložit RMO dopracovanou informaci o finančních nárocích na obnovu vozového parku a 
údržbu majetku DPMO, a.s v období 2002 - 2005 
T: 10.7.2001 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
10. ukládá 
okamžitě provést kroky k nápravě provozování linky č. 729 a informovat RMO 
T: 26.6.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
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11. ukládá 
primátorovi, jako jedinému akcionáři při výkonu funkce valné hromady, vydat rozhodnutí 
jediného akcionáře k bodům 3., 5., 7. - termín:  22.6.2001 
T: 26.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: představenstvo a.s. 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce nám ěstek primátora 
 


