USNESENÍ
z 80. schůze Rady města Olomouce, konané dne 22. 2. 2017
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Dotace v oblasti kultury 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotace v oblasti kultury dle upravené důvodové zprávy, včetně rozpočtových
změn, za podmínky, že občanská sdružení doloží úpravu stanov
3.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle upravené
důvodové zprávy
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4.
ukládá
na nejbližším zasedání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Olomouce u žádostí nad 50.000 Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 1.
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Zimní stadion

Rada města Olomouce po projednání:
1.
deklaruje
zájem nabytí souboru nemovitého a movitého majetku společnosti Hokejová hala Olomouc,
a. s., v k. ú. Nová Ulice v areálu Zimního stadionu v Olomouci, s veškerými součástmi
a příslušenstvím, vybavením, souvisejícími projekty, plány, správními rozhodnutími
a povoleními za předpokladu, že cena bude v souladu se zákonem o obcích a ostatními
obecně závaznými předpisy, stejně jako i ostatní podmínky tohoto nabytí
2.
ukládá
projednat parametry nabytí souboru nemovitého a movitého majetku společnosti Hokejová
hala Olomouc, a. s., v k. ú. Nová Ulice v areálu Zimního stadionu v Olomouci, s veškerými
součástmi a příslušenstvím, vybavením, souvisejícími projekty, plány, správními rozhodnutími

a povoleními za předpokladu, že cena bude v souladu se zákonem o obcích a ostatními
obecně závaznými předpisy, stejně jako i ostatní podmínky tohoto nabytí a to včetně návrhu
financování
T:
7. 3. 2017
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2.

doc. Mgr. Antonín Staněk, PhD. v. r.
primátor města Olomouce

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora
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