
 

USNESENÍ 
 

z 93. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 7. 2017 
 

 

 

1 Veřejná zakázka č. 17087 - MŠ Holečkova - energetická 
opatření - zahájení, komise (ORG 5620) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „MŠ Holečkova - 
energetická opatření“ evidenční číslo 17087, 
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 
c) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností S - Invest CZ 
s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ 25526171, 
 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
zřízení budoucí služebnosti na pozemcích parc. č. 121/1, 121/3, 116/53, 116/54 vše v k.ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc dle situačních nákresů ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc jakožto budoucího povinného ve prospěch společnosti RIO Media a.s., IČ 282 16 
733 jakožto budoucího oprávněného spočívající v zřízení a provozování vedení veřejné 
komunikační sítě, vstupu a vjezdu na služebné pozemky v souvislosti se zajištěním provozu, 
oprav a údržby vedení veřejné komunikační sítě na dobu neurčitou a bezúplatně. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Radnice - střecha 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle varianty A) upravené důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
se zadáním uvedených prací firmě H & B delta, s.r.o. dle návrhu OVZ na základě § 222 odst. 
6 ZVZZ 
 

4. ukládá 
předložit návrh využití lešení v rámci vánoční výzdoby v době konání vánočních trhů 
T: 29. 8. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

4 Radnice – hlavní věž 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s návrhem řešení pro další postup dle bodu 4) a) 
 

3. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s odborem ekonomickým ihned zajistit rozpočtovou změnu na 
částku 262.000,-Kč dle důvodové zprávy 
T: 26. 7. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 

5 Plavecký stadion - dodatek č. 23 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
postup dle DZ 
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2. ukládá 
podepsat dodatek č. 23 ke "smlouvě" 
T: 26. 7. 2017 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

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

 
 

6 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

7 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 4/2016 - 
SK Sigma Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. uděluje 
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s.,  IČ: 61974633, Legionářská 1165/12, 771 00 Olomouc 
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV Č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích na fotbalová utkání HET Liga, MOL Cup, EL v 
termínech 5.8.2017, 19.8.2017, 9.9.2017, 14.9.2017, 23.9.2017, 28.9.2017, 14.10.2017, 
19.10.2017, 28.10.2017, 2.11.2017, 18.11.2017, 23.11.2017, 25.11.2017, 7.12.2017, vždy v 
době od 12:00 - 23:00 hodin. 
 

3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské Policie Olomouc 
T: 26. 7. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

8 Moravské divadlo Olomouc - změna schválené investiční akce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
využití částky ve výši 500 000 Kč dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru ekonomickému provést rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
T: 26. 7. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské 
divadlo Olomouc 
T: 26. 7. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 
 

 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.  
náměstek primátora 

  

 


