
 

USNESENÍ 
 

z 118. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 5. 5. 2014  
 
 

 

1 Letišt ě Olomouc - informace k zám ěru SMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s výběrem správce letiště dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy zpracovat návrhy smluv dle důvodové zprávy 
T: 19. 5. 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu spolupracovat na návrhu smluv dle důvodové zprávy 
T: 19. 5. 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
ekonomickému odboru spolupracovat na návrhu smluv dle důvodové zprávy 
T: 19. 5. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
2 Vietnamská lávka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční krytí pro uzavření SOD na PD dle bodu B) 1. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ukládá odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic zajištění rozpočtové změny 
dle bodu B) 2. důvodové zprávy  
T: 19. 5. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 4. 
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3 Zahrani ční služební cesta do Krakova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
4 Zimní údržba  2013/2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití úspor ze zimní údržby dle návrhu v důvodové zprávě 
 
3. ukládá 
předložit dodatek ke smlouvě s TSMO,a.s. 
T: 19. 5. 2014 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
převedení finančních prostředků dle návrhu v důvodové zprávě 
T: 19. 5. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
 

 

 

 

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor m ěsta Olomouce  

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

  
 


