ZÁPIS
z 21. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19. 6. 2019
Poznámka:
zveřejněná je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnic 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (GDPR)

Přítomni (bez titulů)
primátor
náměstci primátora
neuvolnění členové rady města
omluveni
tajemník MMOl
vedoucí OKP
zapisovatelky

Žbánek
Major, Kolářová, Pelikán,
Konečný (do 12:30 hod.)
Tichý
Feranec, Šnevajs, Holpuch
Večeř (do 9:15 hod.)
Plachá
Vychodilová, Řepková

Záleská,

Bačák,

čas zahájení: 8:45 hodin zasedací místnost primátora - radnice

PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Veřejná zakázka č. 19016 - Oprava kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů,
výhybkové zhlaví ul.Palackého -zadání
2
2.
Rozpočtové změny roku 2019
3
3.
Jednání jediného akcionáře Technických služeb města Olomouce, a.s.
při výkonu působnosti valné hromady
4
4.
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora
Olomouc, a.s., ve funkci valné hromady
5
5.
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Správy
nemovitostí Olomouc, a.s. ve funkci valné hromady
6
6.
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti
valné hromady Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
7
7.
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Lesů města
Olomouce, a. s., ve funkci valné hromady
8
8.
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře AQUAPARK
OLOMOUC, a. s.
9
9.
Různé

oOo
21. schůzi rady města zahájil a řídil primátor s tím, že u bodů programu 3 – 8 bude Rada
města Olomouce jednat v roli jediného akcionáře při výkonu působnosti valných hromad
akciových společností se 100% účastí města.
Předložený návrh programu byl upraven a schválen - 8 hlasů pro. Následovalo projednávání
jednotlivých bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.
Veřejná zakázka č. 19016 - Oprava kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů, výhybkové
zhlaví ul.Palackého -zadání
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic; Černý – odbor dopravy a územního rozvoje
Major uvedl bod a okomentoval výsledek výběrového řízení. Černý avizoval možné dopravní
komplikace v důsledku úplné uzavírky Náměstí Hrdinů. Předložený materiál byl schválen bez
úprav.
Mimo projednávaný bod Černý upozornil na částečnou uzavírku na ulici Lipenská, v době
od 1. 7. do 31. 10. 2019 – sděleno ŘSD.
Úkol: primátor zašle otevřený dopis ŘSD s žádostí o spolupráci ve smyslu zveřejňování
připravovaných akcí ze strany ŘSD minimálně 3 měsíce dopředu.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a)
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku,
b)
postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky
na doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.
Rozpočtové změny roku 2019
Konzultantka: Dokoupilová – odbor ekonomický
Kolářová okomentovala materiál. Schváleno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2019
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.
Jednání jediného akcionáře Technických služeb města Olomouce, a.s. při výkonu
působnosti valné hromady
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady TSMO, a.s. – dle
prezenční listiny.
Primátor v úvodu přivítal přítomné zástupce akciové společnosti, zástupce dozorčí rady a
předal slovo předsedovi dozorčí rady Mgr. Miloslavu Tichému.
Tichý představil přítomné členy představenstva a dozorčí rady. Poté předal slovo předsedovi
představenstva Ing. Jiřímu Frycovi, aby okomentoval Výroční zprávu TSMO, a.s.
Fryc přednesl komentář k Výroční zprávě, kde upozornil zejména změnu organizační
struktury s tím, že oproti minulým letům došlo ke zúžení vedení společnosti.
Ve Zprávě o činnosti a předpokládaném vývoji podnikání vyzdvihl hospodářský výsledek
společnosti. Dále se vyjádřil k investiční politice a vývoji mezd a ke zprávě o vztazích.
Ke zprávě auditora o ověření účetní závěrky uvedl, že ji zpracovala firma OL AUDITING,
s.r.o., a výrok zní - bez výhrad; je předložen návrh, aby tato společnost byla schválena
auditorem i pro příští rok.
Předseda dozorčí rady Mgr. Tichý přednesl Zprávu dozorčí rady, konstatoval, že dozorčí
rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2018 včetně návrhu představenstva na
rozdělení zisku, přijala výsledky auditu této účetní závěrky a doporučuje valné hromadě její
schválení. Současně informoval, že dozorčí rada se schází na jednajících společně
s představenstvem.
Diskuse:
Ing. Bačák se zajímal o kapitálové a rezervní fondy společnosti a na účtování odložené
daně. Na oba dotazy reagoval ekonomický náměstek Ing Štarnovský.
JUDr. Major poděkoval vedení společnosti za úklid po půlmaratonu.
Primátor otevřel téma „úklidových hlídek“, které by mohly fungovat v rámci aplikace Moje
Olomouc. Fryc reagoval, že prozatím občané využívají hlášení závad formou elektronického
formuláře na webových stránkách, popř. telefonických kontaktů.
Primátor poděkoval za práci členům představenstva společnosti, dozorčí rady a všem
zaměstnancům společnosti a popřál jim mnoho úspěchů do budoucna.
Poté nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávu auditora a dozorčí rady
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3.
schvaluje
- výroční zprávu za rok 2018,
- roční účetní závěrku za rok 2018,
- zprávu o vztazích za rok 2018,
- rozdělení zisku za rok 2018 dle návrhu představenstva společnosti,
- OL AUDITING s.r.o. oprávnění č. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019
4.
ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení
výroční zprávy za rok 2018 a zprávy o vztazích, roční závěrky za rok 2018 a o rozdělení
zisku za rok 2018 dle návrhu představenstva společnosti a schválení auditora OL AUDITING
s.r.o. č. osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019
T:
O:

15. 7. 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc,
a.s., ve funkci valné hromady
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady VFO, a.s. – dle
prezenční listiny.
Primátor v úvodu přivítal přítomné zástupce akciové společnosti, zástupce dozorčí rady a
předal slovo předsedkyni představenstva Ing. Fuglíčkové.
Ing. Fuglíčková se vyjádřila k působení společnosti v roce 2018, přednesla komentář
k Výroční zprávě společnosti dle jednotlivých oddělení a úseků. U úseku zahradnického, pod
který spadají tři oddělení, konstatovala, že byly dosaženy výnosy ve výši cca 20,4 mil. Kč a
hospodářský výsledek ve výši cca 5 mil. Kč, poté se blíže vyjádřila k činnosti jednotlivých
oddělení. Uvedla, že v loňském roce proběhla spolupráce se SMOl v rámci „ozelenění
města“, kdy byly realizovány akce výsadby dřevin a letniček na ulici Brněnská, vnitroblok
tř. Kosmonautů a přednádražního prostoru. Zároveň konstatovala, že rok 2018 byl
poznamenán suchem a masivním výskytem kůrovce, který ovlivnil stav dřevin v parcích
města. V loňském roce došlo ke kácení 39 stromů, je ovšem nutné počítat s tím, že
i v dalších letech bude třeba kácet stromy v havarijním stavu.
Dále vyzdvihla počet návštěvníků botanické zahrady a rozária. U oddělení sbírkových
skleníků upozornila na havarijní stav a na potřebu jejich oprav včetně opravy zázemí
palmového skleníku. Primátor reagoval, že skleníky jsou turistickým lákadlem a je třeba
prověřit dotační podporu projektu rekonstrukce, popř. dotace z hejtmanství nebo
ministerstva. Ing. Flek (předseda dozorčí rady) reagoval, že připravují koncepci rekonstrukce
skleníků s tím, že je zvažováno vybudování vzdělávacího centra.
U technického úseku poukázala zejména na investiční akce: lampy ve Smetanových sadech,
instalaci mobiliáře a osvětlení v rozáriu a rekonstrukce Památníku Rudé armády.
U výstavnického úseku uvedla, že rok 2018 se nesl v duchu oslav 60. výročí první květinové
výstavy v Olomouci a konstatovala, že klíčový podíl na výkonech výstavnického úseku má
každoročně tzv. zelený program, což jsou výstavy, veletrhy, přehlídky a trhy. Hospodářský
výsledek za výstavnický úsek se v roce 2018 dostal do plusových hodnot a to na 1,2 tis. Kč.
Konstatovala, že u restauračního úseku byla vykázána ztráta ve výši 1,3 tis. Kč a z to
důvodu odepisování vybavení a nájemném za restaurační prostory.
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Předseda dozorčí rady Ing. Flek – uvedl, že dozorčí rada pečlivě přezkoumala roční účetní
závěrku za rok 2018 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a návrh
na zúčtování ztráty. Doporučuje účetní závěrku schválit.
Diskuse:
Mgr. Hryzbilová se dotazovala na reklamační řízení v rozáriu. Ing. Svačinka reagoval, že
zhotovitelská firma uznala reklamace na protékající bazénky i na ukotvení stínících plachet a
jsou již realizována nápravná opatření.
Mgr. Helekla upozornil na kauzu týkající se hubení plevele na chodnících pomocí
chemických přípravků. Ing. Šup reagoval, že byly vyzkoušeny i alternativní metody likvidace,
zatím bez zjevného účinku.
N závěr primátor poděkoval všem za odvedenou práci a popřál mnoho pracovních úspěchů
v roce 2019.
Poté proběhlo hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2018
3.
schvaluje
účetní roční závěrku za rok 2018, hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 1 622 127,86 Kč a
výroční zprávu VFO, a.s. za rok 2018
4.
schvaluje
zúčtovat ztrátu ve výši 1 622 127,86 Kč na neuhrazenou ztrátu z minulých let
5.
schvaluje
OL AUDITING, s.r.o., č.osv.286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019
6.
ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení
výroční zprávy za rok 2018, roční závěrky za rok 2018, včetně zúčtování ztráty
na neuhrazenou ztrátu z minulých let dle návrhu představenstva společnosti a schválení
auditora uvedeného v důvodové zprávě
T:
O:

15. 7. 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 5.
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Správy nemovitostí
Olomouc, a.s. ve funkci valné hromady
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady – dle prezenční
listiny.
Primátor zahájil jednání valné hromady, přivítal členy statutárních orgánů společnosti SNO,
a. s., a zástupce vedení.
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Ing. Zelenka, předseda představenstva SNO, a.s., seznámil členy rady s obsahem Výroční
zprávy. Blíže okomentoval investiční akce v roce 2018, kde vyzdvihl zejména demolici
objektů na území letiště a to jak nadzemních, tak podzemních částí budov. Z dalších
investičních akcí zmínil přestavbu nemovitosti I.P. Pavlova 69 – Jalta na 26 garážových
stání, pořízení a montáž kompresoru a realizaci oplocení objektu na Sv. Kopečku. Na závěr
uvedl, že dle požadavku RMO bylo vybudováno veřejné WC na Sv. Kopečku v objektu
Kříčkova 4, v této souvislosti zmínil projekt sociálního bydlení - Kříčkova 4, Svatý Kopeček,
bude předloženo na jednání rady 25. 6. 2019.
Mgr. Ing. Bc. Sýkora předseda dozorčí rady se krátce vyjádřil ke zprávě dozorčí rady a uvedl,
že všechny údaje jsou v pořádku a dozorčí rada doporučuje účetní závěrku, návrh na
rozdělení zisku, výroční zprávu i zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
schválit. Na závěr vyzdvihl hospodářský výsledek společnosti.
Diskuse:
Primátor se dotazoval na ekonomickou situaci Hotelového domu. Zelenka reagoval, že
Hotelový dům je v současné době mírně ziskový, zároveň poukázal na stavební opravy
hygienického zařízení a kuchyněk, které byly realizovány v roce 2018. Dále uvedl, že z části
jsou ubytovací kapacity využívány vysokoškolskými studenty.
Primátor poděkoval za práci členům představenstva společnosti, dozorčí rady a všem
zaměstnancům společnosti, a nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2018
3.
schvaluje
Výroční zprávu za rok 2018, roční účetní závěrku za rok 2018, zprávu o ovládacích vztazích
a rozdělení zisku za rok 2018 dle návrhu představenstva společnosti
4.
schvaluje
Ing. Martu Pajunčekovou, oprávnění č. 0412, jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok
2019
5.
ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení
výroční zprávy za rok 2018, roční účetní závěrky za rok 2018 včetně rozdělení zisku za rok
2018 dle návrhu představenstva společnosti a schválení Ing. Marty Pajunčekové , oprávnění
č. 0412, jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019
T:
O:

15. 7. 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5
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Bod programu: 6.
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti valné
hromady Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva, dozorčí rady a hosté – dle
prezenční listiny.
Primátor přivítal přítomné a předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing.
Machálkovi, který ocitoval program jednání valné hromady a provedl jednotlivými body
výroční zprávy za rok 2018.
Poukázal zejména:
- na údaje o činnosti společnosti v roce 2018,
- na počet přepravených osob (57,5 mil.),
- na strukturu vozového parku, průměrné stáří vozidel, zde konstatoval, že současný vozový
park je v dobré kondici,
- na vývoj tržeb z jízdného MHD - vývoj prodeje jízdenek platebními kartami a formou SMS
jízdenek narůstá,
- na investiční činnost společnosti, kde došlo k významné obnově části vozového parku a to
jak autobusů, tak tramvají, došlo k vybudování napájecí stanice pro dobíjení autobusu,
modernizaci měnírny, byla realizována řada drobných strojních investic pro údržbu a
diagnostiku vozidel, atd.
- na mzdy a počty zaměstnanců, konstatoval, že situace v oblasti řidičů je stabilizovaná,
dopravní obslužnost byla zajištěna v plném rozsahu dle objednávky od zadavatele, nárůst
mezd v roce 2018 byl v průměru o 9,5% vyšší oproti předchozímu roku,
- na zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti,
- na účetní závěrku za rok 2018, dle které společnost vykázala účetní ztrátu ve výši
8 734 982,97 Kč a na návrh rozhodnutí o umoření této ztráty dle návrhu představenstva
společnosti.
Bc. Kaštil, předseda dozorčí rady, se krátce vyjádřil ke zprávě dozorčí rady a k přezkoumání
dokumentů pro jednání jediného akcionáře s tím, že všechny údaje jsou v pořádku a dozorčí
rada tyto dokumenty doporučuje schválit.
V rámci rozpravy byla diskutována
- problematika dlouhodobé strategie vývoje MHD v oblasti druhu používaných
pohonných hmot, předseda představenstva konstatoval, že dodají radě města
vyhodnocení týkající se této problematiky, současně zmínil, že současná koncepce je
zpracována do r. 2022. Na jednání rady města bylo konstatováno, že je potřeba toto
téma diskutovat s vedením města.
- problematika možné úpravy ceny jízdného s ohledem na přípravu rozpočtu města na
příští rok; předseda dozorčí rady konstatoval, že mají zpracovaný variantní návrh
úprav, nyní je potřeba vyvolat jednání s Olomouckým krajem na toto téma; závěrem
uvedl, že společnost je připravena jít cestou modernizace a úpravy ceny jízdného.
Primátor poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady společnosti, poté nechal
hlasovat o návrhu usnesení v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Dopravní podnik města Olomouce,
a.s. a zprávu dozorčí rady společnosti DPMO, a.s. pro jednání jediného akcionáře
3.
schvaluje
výroční zprávu za rok 2018, roční účetní závěrku za rok 2018, zprávu o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
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ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018, rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2018
4.
ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení
výroční zprávy za rok 2018, roční účetní závěrky za rok 2018 včetně rozhodnutí o umoření
ztráty za rok 2018 dle návrhu představenstva společnosti
T:
O:

15. 7. 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 7.
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Lesů města Olomouce, a.
s., ve funkci valné hromady
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady – dle prezenční
listiny.
Primátor přivítal přítomné a předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing.
Janáskovi, který okomentoval výroční zprávu a vývoj hospodářské činnosti v roce 2018.
Uvedl, že společnost se již 4. rokem potýká s kůrovcovou kalamitou. Poukázal na složitou
situaci na trhu s dřevem, kde z důvodu přetlaku množství dřevní hmoty na trhu dochází
k výraznému snižování výkupních cen. Konstatoval, že prioritou je zalesňování vzniklých
holin, v důsledku čehož dochází ke zvyšování nákladů na pěstební činnost. Uvedl, že
společnost preferuje změnu skladby lesů - vysazují se smíšené porosty. Informoval, že na
státní úrovni jsou připravována pravidla, jakým způsobem bude vlastníkům lesů
kompenzována ztráta způsobená kůrovcovou kalamitou. Mimo jiné uvedl, že se společnost
snaží investovat do lesních cest tak, aby byly v provozuschopném stavu. Závěrem
konstatoval, že společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku, zisk po zdanění je ve
výši 3 950 263,53 Kč a současně poukázal na návrh představenstva na jeho rozdělení.
Primátor poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady společnosti, poté nechal
hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2018
3.
schvaluje
výroční zprávu za rok 2018, roční účetní uzávěrku na rok 2018, zprávu o ovládajících
vztazích za rok 2018, rozdělení zisku za rok 2018
4.
schvaluje
AUDIT TEAM, s.r.o., č. oprávnění 536 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019
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5.
ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení
výroční zprávy za rok 2018, roční účetní závěrky za rok 2018 včetně zisku za rok 2018
a jeho rozdělení dle návrhu představenstva společnosti
T:
O:

15. 7. 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 8.
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře AQUAPARK OLOMOUC,
a. s.
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady – dle prezenční
listiny.
Primátor přivítal přítomné a předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing.
Přikrylovi, který okomentoval výroční zprávu včetně roční účetní závěrky, zprávu o
ovládajících vztazích a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku ve výši
76 288,32 Kč.
Mgr. Binder, člen dozorčí rady, přednesl Zprávu dozorčí rady, konstatoval, že dozorčí rada
přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2018 včetně návrhu představenstva na rozdělení
zisku, přijala výsledky auditu této účetní závěrky a doporučuje valné hromadě její schválení.
Z rozpravy k Příloze účetní závěrky k 31. 12. 2018 k čl. III „Doplňující údaje k rozvaze a
výkazu zisku a ztrát“ vyplynul požadavek na upřesnění tabulky v bodu 4b) a v bodu 6.
Primátor poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady společnosti, poté nechal
hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
a.

schvaluje
účetní závěrku společnosti za rok 2018

b.

zprávu o ovládajících vztazích za rok 2018

c.

návrh představenstva na rozdělení zisku

3.
ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení
roční účetní uzávěrky za rok 2018
T:
O:

15. 7. 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8
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Bod programu: 9.
Různé
Major uvedl bod. Černý okomentoval aktuální situaci s tím, že zábor Horního náměstí je
z důvodu rekonstrukce budovy radnice rozšířen a je zde nepřehledná dopravní situace. Dále
není možný přesun již instalovaných okrasných květinových výzdob, které se nacházejí
v místě požadované předzahrádky. Z výše uvedených důvodů členové rady nesouhlasí
s umístěním a provozování předzahrádky cukrárny AIDA.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
nesouhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA
v ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 72 m2 pro žadatele p. XXXXX, na dobu od 23.5.
do 31.10. 2019 s ohledem na dopravní situaci na Horním náměstí v souvislosti s opravou
budovy radnice
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Jednání rady města bylo primátorem ukončeno ve 13:45 hod.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.
primátor města Olomouce

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

10

