
 

USNESENÍ 
 

z 105. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 27. 11. 2013  
 
 

 

1 Pojmenování ulice – Nové Sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým názvem ulice dle  varianty A upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit navržený název ulice dle upravené důvodové zprávy na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje 
ZMO schválit navržený název ulice 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Veřejná zakázka č. 13063 - vylou čení, zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem " Dodávka interiérového nábytku pro vybavení budovy Magistrátu " 
archivní číslo 13063. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust.§ 76 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb.,všechny uchazeče, jelikož nesplnili 
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
3. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst.1, písm.b) zákona č. 137/2006 Sb., zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem " Dodávka interiérového nábytku pro vybavení budovy 
Magistrátu " archivní číslo 13063. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 2. 
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3 Organiza ční záležitosti -  "Pravidla pro poskytování finan ční 
podpory z rozpo čtu statutárního m ěsta Olomouce" -  změna 
termínu pro podávání žádostí  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu termínu pro podávání žádostí ve smyslu platných „Pravidel pro poskytování finanční 
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce“ dle předložené důvodové zprávy 
s účinností od 28. 11. 2013 
 
3. ukládá 
předložit na jednání RMO Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního 
města Olomouce 
T: 3. 12. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3. 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný  v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

RNDr. Ladislav Šnevajs  v. r. 
náměstek primátora 

  
 


