
 
USNESENÍ 

 

z 24. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 25.7.2007 
 

 

 
1 Ve�ejná zakázka �.  733 - námitky a zrušení, ve�ejná zakázka �. 

736 - úprava  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb námitce podané spole�ností Frommer a 
Jaromiš a.s. 
 
2. ruší 
- rozhodnutí o výb�ru nejvhodn�jší nabídky dle usnesení �. 7 ze dne 17.7.2007 
- zadávací �ízení na ve�ejnou zakázku s archivním �íslem 733 
 
3. schvaluje 
rozší�ení p�edm�tu pln�ní o 1 ks vozidla u ve�ejné zakázky s archivním �íslem 736 se 
sou�asným posunutím termínu pro podání nabídek. 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 1 
 
 
2  Ve�ejná zakázka �. 735 - up�esn�ní 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
upravené podmínky hodnotících kritérií pro zadání ve�ejné zakázky s názvem „Úklidové 
služby“ archivní �íslo 735 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 1.1 
 
 
3 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ze dne 14. 5. 2007, bod 8, �ást 4, a schválit prodej pozemku parc. �. 75/54, 
ostatní plocha, k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, jednou ideální devítinou manžel�m 
MUDr. Zo�e a MUDr. Kamilovi Vysloužilovým za kupní cenu 200 013,- K�, jednou ideální 
devítinou Martinovi Kernovi za kupní cenu 184 500,- K�, jednou ideální devítinou Pet�e 
Michalíkové za kupní cenu 182 500,- K�, jednou ideální devítinou Martin� Petrželové za 
kupní cenu 176 500,- K�, jednou ideální devítinou Hildegard� Hutkové za kupní cenu 131 
200,- K�, jednou ideální devítinou manžel�m Drahomí�e a Zde�kovi Mikušovým za kupní 
cenu 131 000,- K�, jednou ideální devítinou Marii Metlíkové za kupní cenu 126 550,- K�, 
jednou ideální devítinou Miroslavu Novákovi za kupní cenu 120 000,- K� a jednou ideální 
devítinou Dopravnímu podniku m�sta Olomouce, a. s. za kupní cenu 120 000,- K�., dle 
d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 633 - aquapark, koncesní �ízení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 71d odst. 1 zákona �. 40/2004 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ud�lení 
koncese ve�ejné zakázky „Zajišt�ní financování, výstavby a provozu aquaparku v Olomouci 
formou partnerství ve�ejného a soukromého sektoru“ uchaze�i dle návrhu komise pro 
hodnocení a ud�lení koncese, obsaženém v d�vodové zpráv�  
 
3. ukládá 
pokra�ovat dalšími souvisejícími úkony se zpracováním pot�ebných dokument� dle Zadávací 
dokumentace a p�edložit je ke schválení v RMO a ZMO 
T: 4.9.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  

Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 

 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 3 
 
 
5 Stanovení termínu a návrh programu 6. zasedání ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. stanovila 
termín konání 6. zasedání ZMO dle upravené d�vodové zprávy 
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3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
návrh programu 6. zasedání ZMO dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 4 
 
 
6 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím ve�ejné finan�ní podpory dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ve�ejnou finan�ní podporu dle upravené d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle upravené p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 5 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný Mgr. Svatopluk Š�udlík 
primátor m�sta Olomouce 1. nám�stek primátora 
 


