
 
USNESENÍ 

 

z 89. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 15.2.2006  
 
 

 
1 Veřejná zakázka 46-05, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
 v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona 40/2004 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci 
požadovanou zákonem a zadavatelem dle důvodové zprávy. 
 
2. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Stupkova - 
rekonstrukce ŠJ“  archivní číslo 46-05 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, s nejnižší 
nabídkovou cenou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 1 
 
 
2 Veřejná zakázka 50-05, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
 v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona 40/2004 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci 
požadovanou zákonem a zadavatelem dle důvodové zprávy. 
 
2. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Andělská - rekonstrukce 
komunikace“ archivní číslo 50-05 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 1.1 
 
 
3 Veřejná zakázka 40-05 p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku s názvem 
„SEV Sluňákov - dodávka interiéru“ archivní číslo 40-05 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise, jehož nabídková cena byla nejnižší. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 1.2 
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4 Veřejná zakázka 60-05 p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
 v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona 40/2004 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci 
požadovanou zákonem a zadavatelem dle důvodové zprávy. 
 
2. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „ZŠ Terera - uzavřený koridor“ 
archivní číslo 60-05 dle návrhu hodnotící komise uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 1.3 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 25-05, přidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
1. vylučuje v souladu s ust. § 59 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách uchazeče, kteří 
nesplnili podmínky § 59 odst. 3 zákona u veřejné zakázky s názvem „Tisk informačních a 
propagačních materiálů“ archivní číslo 25-05 dle důvodové zprávy. 
2. vylučuje v souladu s ust. § 39 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách uchazeče, kteří 
nesplnili kvalifikaci požadovanou zákonem a zadavatelem pro veřejnou zakázku s názvem 
„Tisk informačních a propagačních materiálů“ archivní číslo 25-05 dle důvodové zprávy. 
 
2. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona veřejnou zakázku s názvem „Tisk informačních a 
propagačních materiálů“ archivní číslo 25-05 dle návrhu hodnotící komise uchazeči s nejnižší 
nabídkovou cenou dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 1.4 
 
 
6 Veřejná zakázka 47-05, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. neschvaluje 
doporučení hodnotící komise 
 
2. ukládá 
hodnotící komisi provést nové hodnocení zakázky dle důvodové zprávy s přihlédnutím k § 8 
odst. 4 vyhl. č. 240/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
T: 14.3.2006 
O: hodnotící komise 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 1.5 
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7 Veřejná zakázka 54-05, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Úzké díly - regenerace panelového 
sídliště RC 14“  archivní číslo 54-05 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož nabídka 
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 1.6 
 
 
8 Veřejná finan ční podpora v oblasti životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši podpory dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy a v souladu         
s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Olomouce 
T: 11.4.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
9 Urbanistická studie Hn ěvotínská - Okružní  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup v dané záležitosti dle varianty B kapitoly 2. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned podepsat dohodu s investorem dle předloženého znění v příloze č. 2 důvodové zprávy 
T: 14.3.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
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10 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO bod 5, část 44, ze dne 13. 12. 2005 ve věci prodeje bytové jednotky č. 746/15 
v domě č. p. 746 (Legionářská 1) s pozemkem parc. č. st. 1040, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a schválit prodej bytové 
jednotky č. 746/15 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) s pozemkem parc. č. st. 1040, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
manželům Petrovi a Haně Zatloukalovým za kupní cenu ve výši  32 388,- Kč, z toho za 
bytovou jednotku a podíl na společných částech domu  1,- Kč, za podíl na pozemku 27  279,- 
Kč a poměrná část nákladů 5 108,- Kč dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1, 2 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti  kupní ceny u bytové jednotky č. 507/1 v domě Velkomoravská 55      
do 30. 6. 2006 panu Luďku Svobodovi dle důvodové zprávy bod I/2, str. 2 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) a B) dle důvodové zprávy bod II/1, 
str. 3 
 
5. ukládá 
zajistit uzavření věcných břemen (tabulkový přehled) v souvislosti s umístěním trolejového 
vedení a veřejného osvětlení u domů určených k prodeji 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
11 Oblastní unie neslyšících  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO informaci o způsobu zajištění výstavby Multifunkčního vzdělávacího centra 
neslyšících v Olomouci v oblasti finanční, provozní, technické a majetkoprávní 
T: 14.3.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 

Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
Novotný Martin, nám ěstek primátora 

 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 5 
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12 Přísedící Okresního soudu v Olomouci - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů       
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedícího Okresního 
soudu v Olomouci pro funkční období 2006 - 2010 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Olomouci  dle důvodové zprávy na 
nebližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kone čný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
Bod programu: 6 
 
 
13 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 121/5 ost. 
pl. o výměře 900 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti 
AGM PETROL s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. ukládá 
jednat se společností X - Reality CZ, s. r. o. , společností Orange Book  s. r. o. a manžely 
Ing. Pavlem a Hanou Davidovými o účelu využití pozemku a výši kupní ceny dle důvodové 
zprávy bod II. A) 1)    
T: 14.3.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík                 Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce                 nám ěstek primátora 
 


