USNESENÍ
z 93. schůze Rady města Olomouce, konané dne 7. 8. 2013

1

Veřejná zakázka č. 13018 - Kosmonautů 12-20 - zahájení,
komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k
veřejné zakázce s názvem "Kosmonautů 12-20" archivní číslo 13018.
2. schvaluje
a)
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky
zadávacího řízení,
b)
seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle upravené
důvodové zprávy.
3. ustavuje
a)
v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve
složení dle důvodové zprávy,
b)
v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
ve složení dle důvodové zprávy,
c)
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
4. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA
a)
ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b)
k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto
veřejnou zakázkou,
c)
k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 1.
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Veřejná zakázka č. 13005 - ZŠ Nedvědova 17, Olomouc energetická opatření - vyloučení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem "ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - energetická opatření" archivní číslo 13005.
2. vylučuje
v souladu s ust. § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil
požadavky zadavatele dle návrhu komise pro posouzení kvalifikace obsaženém v důvodové
zprávě.

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 1. 1.
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Veřejná zakázka č. 13010 - ZŠ a MŠ Řezníčkova 7, Olomouc energetická opatření - vyloučení

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil
požadavky zadavatele dle návrhu komise pro posouzení kvalifikace obsaženém v důvodové
zprávě.
2. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Řezníčkova 7, Olomouc – energetická opatření“ archivní číslo
13010.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 1. 2.

4

Veřejná zakázka č. 13094 - Tramvajová trať Nové Sady - část B
- dodatečné stavební práce - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem „Tramvajová trať Nové Sady - část B - dodatečné stavební práce“ archivní
číslo 13094.
b) zájemce, který bude vyzván k jednání a podání nabídky dle DZ.
3. ustavuje
komisi pro jednání se zájemcem a posouzení nabídky ve složení dle důvodové zprávy.
4. 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: 1. 4.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
1. předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1.
2. předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.4.
2. uděluje
souhlas společnosti ENDL+K a.s. s povrchovou úpravou silnice I/35 v souvislosti s realizací
odbočovacího pruhu, budovaného v rámci stavby „Rekonstrukce a dostavba divadla v
Olomouci-Hodolanech“, na části pozemku parc. č. 824/2 ostatní plocha, silnice v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Stanovení termínu a návrh programu 22. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 22. zasedání ZMO: na úterý 20.8.2013 od 9.00 hodin
- místo konání 22. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 22. zasedání ZMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 3.
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Rozpočtové změny roku 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2013 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2013 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
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4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 Summer touch ragby 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. uděluje
RC Lokomotiva Olomouc, IČ 68346816, tř. 17. listopadu 3, 779 00 Olomouc výjimku ze
zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání
na veřejných prostranstvích na akci "Summer touch ragby 2013"
3. ukládá
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 6.

Martin Novotný
primátor města Olomouce

Ing. Ivo Vlach
1. náměstek primátora
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