
 

USNESENÍ 
 

z 69. schůze Rady města Olomouce, konané dne 16. 11. 2016 
 

 

 

1 Rozpočtové změny roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Veřejná zakázka č. 16136 - Projektování tramvajové trati - Nové 
Sady - Povel - zadání (ORG 5161 a ORG 5670) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

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. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 
 

3 Veřejná zakázka č. 16083 - FZŠ Hálkova - přístavba učeben - 
zadání (ORG 5472) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 37/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazečům dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 

 
 

4 Veřejná zakázka č. 16153 - Ulice 1. máje - rekonstrukce 
tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí II. - námitka 
(ORG 4781) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. vyhovuje 
v souladu s ust. § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. námitce stěžovatele proti zadávacím 
podmínkám veřejné zakázky s názvem "Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, 
komunikace a inženýrských sítí II.", archivní číslo 16153,  z důvodu uvedených v DZ. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 2. 
 

 
 

5 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním stavby „Holice-Nový Svět, Průmyslová zóna 
Šlechtitelů-cyklostezka“ na částech pozemků parc. č. 1920/1 ostatní plocha o výměře 800 m2 
a parc. č. 1921/1 ostatní plocha o výměře 1.010 m2 dle situačního zákresu, oba k.ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace ve prospěch statutárního města Olomouc. 
 

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

 
 
 
 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r. 
náměstek primátora 

  

 


