
 

USNESENÍ 
 

z 64. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 29. 10. 2012  
 
 

 

1 Veřejná zakázka č. 11103– námitky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb námitce stěžovatele proti rozhodnutí 
zadavatele o vyloučení z  veřejné zakázky s názvem „Rozvoj výstaviště Flora“ archivní číslo 
11103 z důvodů uvedených v  DZ. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Připomínky  švýcarské strany k zadávací dokumentaci  TT 

Nové Sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Veřejná zakázka č. 12058 - odůvodn ění dle § 156 ZVZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Tramvajová trať Nové Sady - část B“ archivní číslo 
12058. 
 
2. bere na v ědomí 
přílohu důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
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4 Návrh opat ření přijatých v souvislosti s pádem římsy budovy 
SPEA 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částek dle bodu 2.1. důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 2012 resp. 
rozpočtu 2013 
 
4. ukládá 
ředitelům příspěvkových organizací a tajemníkovi MMOl ihned zajistit u objektů města, které 
mají ve správě a jsou umístěny v MPR, postup dle bodu 2.2. důvodové zprávy 
T: 13. 11. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

ředitelé p říspěvkových organizací 
 
5. ukládá 
zástupcům města v představenstvech akciových společností s většinovou účastí města 
ihned zajistit totožný postup dle bodu 2.2. důvodové zprávy, jak u majetku města, tak u 
majetku akciových společností u objektů umístěných v MPR 
T: 13. 11. 2012 
O: zástupci m ěsta v p ředstavenstvech a. s. 
 
6. ukládá 
předložit RMO návrh podmínek výběrového řízení na firmu dle  bodu 2.1. důvodové zprávy 
T: 13. 11. 2012 
O: vedoucí stavebního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí majetkoprávního odboru 
vedoucí odboru investic 

 
7. ukládá 
předložit RMO návrh na program, obsah a termín organizování "kulatého stolu" dle bodu 2.3. 
důvodové zprávy 
T: 13. 11. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Stanovení termínu a návrh programu 15. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. stanovila 
- termín konání 15. zasedání ZMO: na úterý 6.11.2012 od 9.00 hodin 
- místo konání 15. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 15. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 4. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r. 
náměstek primátora 

  
 


