
 
USNESENÍ 

 

ze 14. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 21. 3. 2007  
 
 

 
1 Veřejná zakázka č. 713 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
v bodu č. 4 usnesení RMO ze dne 6. 3. 2007 část č. 1  
 
2. schvaluje 
- v souladu s ust. § 103 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky soutěže o návrh 
s názvem Návrh Radničních listů archivní číslo 713 dle důvodové zprávy. 
 
3. jmenuje 
- v souladu s ust. § 106 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb soutěžní porotu včetně náhradníků ve 
složení dle důvodové zprávy.  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1 
 
 
2 Veřejná zakázka č. 703 - komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
- v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy.  
- v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků ve 
složení dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2 
 
 
3 Veřejná zakázka č. 706 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Oprava povrchů komunikací „ archivní číslo 706. 
 
2. ustavuje 
- komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
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3. pověřuje 
- náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
- komisi posouzením kvalifikace dodavatelů dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 709 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „ČOV - oprava kogenerační jednotky Jenbacher“ archivní číslo 709. 
 
2. jmenuje 
- komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
- náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
- v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi posouzením kvalifikace 
dodavatelů dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 710 - zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „ČOV Olomouc - výměna a zateplení plynového potrubí „ archivní číslo 710. 
- v souladu s ust. § 38 odst. 1  zákona č. 137/2006 Sb. seznam zájemců, kterým bude 
zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
- náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5 
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6 Veřejná zakázka č. 711 - zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Rekonstrukce vodovodních řadů“  archivní číslo 711. 
- v souladu s ust. § 38 odst. 1  zákona č. 137/2006 Sb. seznam zájemců, kterým bude 
zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
- náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 712 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení s názvem „Kanalizační odbočky“ archivní číslo 712. 
 
2. jmenuje 
- komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
- náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
- komisi posouzením kvalifikace dodavatele dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 715 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Dodatečné stavební práce FS II.“ archivní číslo 715. 
 
2. jmenuje 
- komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
- náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
- komisi posouzením kvalifikace dodavatelů dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.  



 4 

 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 8 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 716 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení s názvem „Povrchová úprava komunikace“ archivní číslo 716. 
 
2. jmenuje 
- komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
- náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
- komisi posouzením kvalifikace dodavatele dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný           Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce           2. nám ěstek primátora 
 


