
 

USNESENÍ 
 

z 22. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 6. 2015 
 

 

 

1 Aquapark Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na 
valnou hromadu společnosti  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu Aquapark Olomouc, a. s. s 
platností pro termín valné hromady 22.6.2015 i případný náhradní termín a navrhnout 
zástupce obce do orgánů společnosti dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu na 
nejbližší jednání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 SK Sigma - delegování zástupce SMOL na valnou hromadu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. s 
platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín a navrhnout zástupce 
obce do orgánů společnosti dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu na 
nejbližší jednání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 OLTERM&TD, a.s., Olomouc - Dodatek č. 20 ke smlouvě o 
nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu č. JS 
01/2000 ze dne 31. 3. 2000 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 20 ke smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu č. JS 01/2000 
ze dne 31.3.2000 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

4 Zapojení SMOl do projektu URBACT Action Planning Network 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu  
 

2. souhlasí 
se zapojením SMOl do první fáze projektu, dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 
 

 

 

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r. 
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


