
 

USNESENÍ 
 

z 57. schůze Rady města Olomouce, konané dne 29. 6. 2016 
 

 

 

1 Veřejná zakázka č. 16125 - Zajištění marketingových služeb 
pro propagaci SMOl - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
zakázce. 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem č. 9 Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního 
města Olomouc č. 1/2013 přímé zadání jednomu zadavateli dle návrhu důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška 
k podpisu smluv, případně dodatků ke smlouvám s uchazeči. 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Veřejná zakázka č. 16128 - Smlouva o umístění reklamy - přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
veřejné zakázce. 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem č. 9 Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního 
města Olomouc č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli dle návrhu důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška 
k podpisu smluv, případně dodatků ke smlouvám, s uchazeči.  
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Čechovy - Bezručovy sady - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

4 Žádost firmy STAFOS REAL, s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru investic zaslat poskytovateli dotace žádost o souhlas s podstatnou změnou projektu 
T: 9. 8. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
odboru investic vydat k žádosti společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. kladné stanovisko 
T: 9. 8. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. souhlasí 
s podstatnou změnou projektu Povel – Jižní spojka v době udržitelnosti projektu dle důvodové 
zprávy 
 

5. schvaluje 
uzavření Dohody se společností STAFOS - REAL, s.r.o., jejímž předmětem bude závazek 
společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. uhradit statutárnímu městu Olomouc vratku dotace 
vyměřenou dotačním orgánem v plné výši tak, jak bude vyměřena. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 16069 - Správa letiště Olomouc - zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komise jmenované RMO k veřejné 
zakázce "Správa letiště Olomouc", archivní číslo 16069. 
 

2. schvaluje 
zadání veřejné zakázky uchazeči dle doporučení komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 5. 
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6 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce 
tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO 
k veřejné zakázce s názvem "Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace 
a inženýrských sítí", archivní číslo 15109. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

3. ukládá 
informovat RMO o aktuálním harmonogramu stavby 
T: 19. 7. 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

7 Darovací smlouva na cisternové vozidlo 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
darovací smlouvu dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. podepsat darovací smlouvu 
T: 19. 7. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 7. 
 

 
 

8 Veřejnoprávní smlouva na zajištění projednávání přestupků - 
Lutín 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lutín dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zaslat oběma stranami podepsanou veřejnoprávní smlouvu Krajskému úřadu Olomouckého 
kraje k odsouhlasení 
T: 9. 8. 2016 
O: vedoucí odboru správních činností 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 8. 
 

 
 

9 Werichova - oprava parkoviště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle návrhu důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r. 
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


