
 

USNESENÍ 
 

z 104. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 21. 11. 2013  
 
 

 

1 Dodatek č.40 ke Smlouv ě k zabezpečení VPS ve m ěstě 
Olomouci  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č.40 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek č.40 dle důvodové zprávy 
T: 3. 12. 2013 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. uděluje 
souhlas s podnájmem části nebytových prostor o výměře 66 m2 v 1.NP budovy č.p. 856 
(objekt občanské vybavenosti), nám. Republiky č.o. 1, na pozemku parc. č. st. 181 zast. pl., 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Poslanecké kanceláři poslance PS PČR Martina 
Novotného dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 MŠ Dělnická - energetická opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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4 Rudolfova alej - úprava vzhledu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
5 Návrh rozpo čtu SMOl na rok 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2014 dle  upravené důvodové zprávy 
b) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2014 se splatností 1 rok u 
Komerční banky, a. s. 
c) závazné ukazatele roku 2014 dle upravené důvodové zprávy 
d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2014 ve smyslu závazných ukazatelů 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
6 Různé - mimo řádná kontrola  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
mimořádnou kontrolu využití finančních prostředků na opravu v objektu radnice - restaurace 
Caesar 
 
2. ukládá 
ihned provést mimořádnou kontrolu využití finančních prostředků na opravu v objektu radnice 
- restaurace Caesar 
T: 17. 12. 2013 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
vedoucí odboru investic 

 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 9. 

 
 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

Ing. Ivo Vlach v. r. 
1. náměstek primátora 

  
 


