
 

USNESENÍ 
 

z 26. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 8. 2015 
 

 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

 

 

1 Veřejná zakázka č. 15102 - ZŠ Nemilany - společně do školy - 
JŘBU - 3 - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem "ZŠ Nemilany - společně do školy - JŘBU - 
3", archivní číslo 15102. 
 

2. ustavuje 
komisi dle důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Veřejná zakázka č. 15102 - ZŠ Nemilany - společně do školy - 
JŘBU - 3 - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Navýšení rozpočtu 2015 o.p.s. Sluňákov 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s navýšením rozpočtu obecně prospěšné společnosti Sluňákov - centrum ekologických aktivit 
města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předsedovi správní rady a řediteli o.p.s. Sluňákov dokončit ve spolupráci s Advokátní 
kanceláří Konečný, s.r.o., právní úkony ve vztahu k provedeným žalobám na společnost 
Gordion a na odvolací finanční ředitelství 
T: 24. 8. 2015 
O: Petřík Miroslav, Bc., člen rady města 
 

4. ukládá 
předložit návrh rozpočtové změny na nejbližším ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3. 
 

 
 

4 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


