
 

USNESENÍ 
 

z 13. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20. 3. 2015 
 

 

 

1 Delegování zástupců SMOL na valnou hromadu VHS, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOL (včetně náhradníka) na valnou hromadu Vodohospodářské 
společnosti Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOL na nejbližší zasedání ZMO  
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Veřejná zakázka č. 14030 - Povel - obytná zóna - revitalizace a 
regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - vyloučení, zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem "Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště RC3 III. 
etapa/část I", archivní číslo 14030. 
 

2. vylučuje 
v souladu s § 59 a ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili 
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 

3. 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. 
 

4. ukládá 
náměstkovi primátora JUDr. Martinovi Majorovi, MBA neprodleně podepsat záznam o 
provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku k uvedené 
veřejné zakázce  
T: ihned 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Veřejná zakázka č. 14089 - Rozárium 2 - zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Rozárium 2", archivní číslo 
14089. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

3. pověřuje 
v případě schválení výběru nejvhodnější nabídky náměstka primátora JUDr. Martina Majora, 
MBA k podpisu záznamu o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před 
vznikem závazku k uvedené veřejné zakázce. 
 

4. ukládá 
náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA neprodleně podepsat záznam o 
provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku k uvedené 
veřejné zakázce. 
T: ihned 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


