
 

USNESENÍ 
 

z 101. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 25. 10. 2013  
 
 

 

1 Návrh rozpo čtu SMOl na rok 2014 -  objednávky ve řejných 
služeb  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh, které byly předloženy věcně příslušnými odbory 
 
2. ukládá 
předložit projekt nového vzhledu květinové výzdoby Rudolfovy aleje v souvislosti s otevřením 
nového pavilonu A. 
T: 19. 11. 2013 
O: ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 
 
3. schvaluje 
výši objednávky veřejných služeb dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Veřejná zakázka č. 13007 - MŠ Dělnická 17B, Olomouc -  

energetická opat ření - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem "MŠ Dělnická 17B, Olomouc - energetická opatření", archivní číslo 13007. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Veřejná zakázka č. 13006 - ZŠ Rožňavská -  energetická 

opat ření  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Rožňavská – energetická opatření“ 
archivní číslo 13006. 
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2. schvaluje 
variantu A - v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky 
uchazeči umístěném na druhém pořadí dle návrhu obsaženém v důvodové zprávě. 
 
3. schvaluje 
zapsání do interního seznamu osob se zákazem plnění veřejných zakázek dle str. č. 5 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 13126 – Nákup zásahových ochranných 

oblek ů – přímé zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Nákup zásahových ochranných obleků“ archivní číslo 13126. 
 
2. schvaluje 
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 výzvu jednomu dodavateli. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 2. 
 
 
 
5 Změny v KM Č a odborných komisích RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
členy KMČ a odborných komisí RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. odvolává 
členy KMČ a odborných komisí RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedy a členy příslušných KMČ a odborných komisí RMO o schválených 
změnách 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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6 Švýcarsko česká spolupráce–projektové nám ěty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s využitím čerpání dotace z prostředků programu Švýcarskočeské spolupráce dle důvodové 
zprávy  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
7 MŠ Jílová  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s krácením dotace dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

Ing. Ivo Vlach v. r. 
náměstek primátora 

  
 


