
 

USNESENÍ 
 

ze 77. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 20. 2. 2013  
 
 

 

1 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložená vyjádření dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Rekonstrukce ORANŽERIE  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a souhlasí s navrhovaným postupem 
 
2. schvaluje 
zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci oranžerie z ROP Střední 
Morava v rámci IPRM Městské parky odborem evropských projektů 
 
3. ukládá 
zpracovat podrobný cash-flow projektu 
T: 19. 3. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Veřejná zakázka č. 12058 - „Tramvajová tra ť Nové Sady - část 

B“ zadání , námitka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. námitce stěžovatele proti zadávacím 
podmínkám z důvodů uvedených v  důvodové zprávě. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb uchazeče, který nesplnil kvalifikaci v 
požadovaném rozsahu dle DZ. 
 
3. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky sdružení 
uchazečů dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
4 Namiro  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu v oblasti služeb 
 
2. ukládá 
zajistit stanovisko vlastníka nemovitosti 
T: 19. 3. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Večeř Jan, Bc., tajemník 
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 5. 
 
 
 
5 ZŠ tř. Spojenc ů - ukon čení stavby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smluvní pokutu dle upraveného bodu C) 2 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
 
 
 
6 Jmenování člena statutárního orgánu TSMO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
vzdání se funkce člena představenstva TSMO, a. s., pana  Jaroslava Krátkého  
 
3. souhlasí 
s nominací RNDr. Ivana Kosatíka do funkce člena představenstva Technických služeb města 
Olomouce, a. s. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu v představenstvu TSMO, a. s., dle předložené důvodové zprávy 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nominaci RNDr. Ivana Kosatíka do funkce člena představenstva TSMO, a. s.  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
 
7 Výstavba výškového objektu v lokalit ě Šantovka - žádost 

občanů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO žádost občanů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
8 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - 

Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
přeloženou důvodovou zprávu 
 
2. uděluje 
SK Sigma Olomouc, a.s. , IČ 61974633, Legionářská 1165/12, 771 00 Olomouc výjimku ze 
zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání 
na veřejných prostranstvích na  fotbalová utkání  1. Gambrinus ligy, Pohár ČP, Kvalifikační 
utkání ČR – Dánsko v termínech 24.2.2013, 9.3. 2013, 15.3. 2013, 17.3. 2013, 22.3. 2013, 
3.4. 2013, 7.4. 2013, 21.4. 2013, 24.4. 2013, 5.5. 2013, 8.5. 2013, 22.5. 2013 a 1.6.2013 
vždy v době 15.00 – 22.30 hod. 
 
3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

Ing. Ivo Vlach v. r. 
1. náměstek primátora 
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