
 

USNESENÍ 
 

z 86. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 5. 2017 
 

 

 

1 Veřejná zakázka č. 17004 - MŠ Rožňavská - energetická 
opatření - zrušení (ORG 5623) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. ruší 
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„MŠ Rožňavská - energetická opatření“ evidenční číslo 17004 z důvodů uvedených v DZ. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Veřejná zakázka č. 16117 - ČOV - rekonstrukce dmýchárny 
včetně rozvodny - zadání (ORG 5692) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
veřejnou zakázku s názvem "COV - rekonstrukce dmýchárny včetně rozvodny", evidenční 
číslo: 16117.  
 

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

 
 

3 Veřejná zakázka č. 16199 - Dodávka křesel pro Moravské 
divadlo Olomouc - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
veřejnou zakázku s názvem "Dodávka křesel pro Moravské divadlo Olomouc", evidenční 
číslo: 16199.  
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

4 Veřejná zakázka č. 17063 - Autorský dozor - ulice 1. máje, 
Olomouc - přímé zadání (ORG 4781) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli. 
 

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

 
 

5 Veřejná zakázka č. 17062 – Dodávka dodávkového automobilu 
– přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem " Dodávka dodávkového automobilu – přímé zadání ", evidenční číslo: 
17062 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli dle DZ 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka - Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta 
II. etapa B. - komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. členy a náhradníky komise ve složení dle 
důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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7 Projekt Technologické agentury ČR - nabídka spolupráce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s účastí v projektu dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
potvrdit a odeslat formulář  "Potvrzení záměru o spolupráci s předkladatelem projektu" dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: 10. 5. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 
 

 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.  
náměstek primátora 

  

 


