USNESENÍ
z 89. schůze Rady města Olomouce, konané dne 28. 6. 2013
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Smlouvy se společností NAMIRO s.r.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. uzavření dohody o zrušení budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného
práva č. MAJ-PR-J/19/2009/S ze dne 14. 9. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 1. 2012
a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. MAJ-PR-NS/32/2009/S ze dne 14. 9. 2009 ve
znění dodatku č. 1 ze dne 20. 1. 2010 a dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2011, dle přílohy č. 1
této důvodové zprávy.
2. uzavření nájemní smlouvy na nebytové jednotky v budově č. p. 1198 na pozemku parc. č.
1873 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc uzavřené mezi společností
NAMIRO s.r.o. jako pronajímatelem a statutárním městem Olomouc jako nájemcem, dle
přílohy č. 2 této důvodové zprávy.
3. uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen na budově č.p. 34 na pozemku parc. č. 1366
zast. pl. a nádvoří a pozemcích parc. č. 73/6 ost. pl., parc. č. 73/13 ost. pl., parc. č. 148/3 ost.
pl., parc. č. 578 ost. pl. a parc. č. 579 ost. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve
prospěch oprávněných jednotek tak jak jsou uvedena v čl. I. smlouvy o zřízení věcného
břemene, dle přílohy č. 3 této důvodové zprávy.
4. uzavření dohody o užívání parkovacích míst, dle přílohy č. 4 této důvodové zprávy.
5. uzavření kupní smlouvy na prodej vzduchotechniky a
chlazení a zařízení
demontovatelných pro další použití z vlastnictví společnosti NAMIRO s.r.o. do vlastnictví
statutárního města Olomouc, dle přílohy č. 5 této důvodové zprávy.
6. uzavření dohody o započtení pohledávek, dle přílohy č. 6 této důvodové zprávy.
7. uzavření smlouvy o postoupení práv z odpovědnosti za vady a práv z poskytnutých záruk
na dílo „Ideální podíl 46/155 nebytové jednotky nebytové jednotky ve 2 .PP budovy č.p. 1198
s pozemkem parc. č. st 1873 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc,
odpovídající 46 parkovacím místům“, dále na dílo „Vzduchotechnika a chlazení a zařízení
demontovatelná pro další použití“, dále na dílo vozovka asfaltová ul. Hynaisova, chodník
dlážděný ul. Hynaisova, chodník dlážděný ul. Palackého, chodník dlážděný ul. Wellnerova,
chodník dlážděný ul. Hynaisova (II/448), 2 parkovací zálivy ul. Hynaisova, dále na dílo
„Veřejné osvětlení“, dále na dílo „SO 03 zídky a závlahový systém“ a dílo „SO 03 zídky –
část fontána“, vše vybudované v rámci stavby „Administrativní a parkovací objekt NAMIRO
mezi společností NAMIRO s.r.o. jako převádějícím, statutárním městem Olomouc jako
nabyvatelem a společností Zlínstav a.s. jako zhotovitelem, dle přílohy č. 7 důvodové zprávy.
2. ukládá
ihned podepsat smlouvy dle důvodové zprávy
T: 23. 7. 2013
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 1.
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Veřejná zakázka č. 13045 - Nákup elektrické energie pro rok
2014 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem "Nákup elektrické energie pro rok 2014", archivní číslo 13045.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 2.
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Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací zděné měnírny dle rozhodnutí RMO dne 12.6.2012 s provedením VŘ dle návrhu
řešení důvodové zprávy bod b)
3. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem „Měnírna“ archivní číslo 13068.
b) zájemce, kterému bude zaslána výzva k podání nabídky dle DZ.
4. ustavuje
komisi pro jednání se zájemcem ve složení dle důvodové zprávy.
5. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Dětské jesle tř. Spojenců - oprava plotu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
rozpočtovou změnu dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Stanovení termínu a návrh programu 21. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. revokuje
bod 1 usnesení Rady města Olomouce ze dne 19.6.2013
3. stanovila
- termín konání 21. zasedání ZMO: na pondělí 22.7.2013 od 8.00 hodin
- místo konání 21. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 21. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 5.
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Jmenování člena statutárního orgánu Výstaviště Flora
Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se změnou v představenstvu Výstaviště Flora Olomouc, a.s., dle předložené důvodové
zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu v představenstvu Výstaviště Flora Olomouc, a.s., dle předložené důvodové zprávy
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nominaci Mgr. Miroslava Grasse do funkce člena představenstva Výstaviště Flora Olomouc,
a.s.
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 6.
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Rozpočtové změny roku 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 7.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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

4

