
USNESENÍ 
 

z 83. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 29. 10. 2009  
 
 

1 Veřejná zakázka č. 9063 –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 „Centrální informační systém“ archivní 
číslo 9063 z důvodů uvedených v  důvodové zprávě 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 
 
2 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti Bytového družstva PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12              
o prodloužení lhůty pro podání  vyjádření ohledně zájmu k odkoupení budovy č. p. 411, 415 
(tř. Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří,      
o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pro Bytové družstvo 
PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12 a Hotel LAFAYETTE, s.r.o.          
do 29. 12. 2009, dle důvodové zprávy, varianta B) 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat Bytové družstvo PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici 
Švédská 415/12 a Hotel LAFAYETTE, s. r. o. k vyjádření ohledně zájmu k odkoupení budovy 
č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Zájemci ve svém 
vyjádření uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, budoucí záměr využití,  
plánované investice, termín a způsob úhrady kupní ceny. Nabídky budou doručeny               
v zapečetěné obálce do 03. 11. 2009 do 09:00 hodin do kanceláře Mgr. Gabriely Křížkové, 
vedoucí odboru majetkoprávního Magistrátu města Olomouce, číslo kanceláře 3.37, 
Hynaisova 10, Olomouc. Nabídky Bytového družstva PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a 
ulici Švédská 415/12 a společnosti Hotel LAFAYETTE, s. r. o., budou otevřeny a 
vyhodnoceny při jednání Rady města Olomouce dne 03. 11. 2009, dle důvodové zprávy. 
T: ihned 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 

 

Martin Novotný , v. r.                                                              JUDr. Martin Major , v. r. 
primátor m ěsta Olomouce                                                     náměstek primátora 


