
 

USNESENÍ 
 

z 45. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 4. 2020 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 385/8 ostatní plocha - silnice v k.ú. Týneček o výměře 308 m2, ve 
spoluvlastnictví XXXXX a XXXXX za cenu 100 Kč/den užívání do dne uzavření kupní 
smlouvy na tento pozemek, nejpozději do 30. 6. 2020. 

 

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

 

2 Veřejná zakázka č. 19144 - Polopodzemní kontejnery Nové 
Sady - 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 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Veřejná zakázka č. 19169 - Nový vjezd do areálu FN Olomouc z 
ulice Hněvotínská (Hněvotínská II - přechod) - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2.1. 
 

 

4 Veřejná zakázka č. 20007 - Třída 1. máje - most M7 přes 
Mlýnský potok - 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 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2.2. 
 

 

5 Veřejná zakázka č. 20032 – Heyrovského – Arbesova, 
komunikace - 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 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2.3. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 20069 - PPO II.B etapa - související 
investice, energomost - přímé zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
přímé zadání firmě HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO 44961944 
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a uzavření smlouvy o dílo za cenu 256 500,00 Kč bez DPH, tj. 310 365,00 Kč vč. DPH. 

 

3. ukládá 
odboru investic jednat s vlastníky sítí o financování realizační části 

T: 11. 5. 2020 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2.4. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 20006 – Nákup 2 elektrovozidel pro 
Městskou policii Olomouc – revokace, zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. revokuje 
usnesení č. 41, bod programu č. 4 z jednání RMO dne 2. 3. 2020, kterým schválila zadání 
této veřejné zakázky, 

 

3. ruší 
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2.5. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 18144 - Tramvajová trať II. etapa - Nové 
Sady - Povel - rozhodnutí o námitkách 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odmítá 
v souladu s § 245 odst. 2, resp. § 245 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. námitku 
stěžovatele proti zadávacím podmínkám a zrušení výše uvedené veřejné zakázky z důvodů 
uvedených v důvodové zprávě 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2.6. 
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9 Tramvajová trať 8. května - dodatek rámcové smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
znění dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o financování projektu "Tramvajová trať 8. května". 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

10 Návrh dodatku č. 4 smlouvy o dílo „Implementace norem ISO 
27000 (ISMS)" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 4 SOD “Implementace norem ISO 27000 (ISMS)“ 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 4. 
 

 

11 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyjádření dle přílohy důvodové zprávy 

 

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

 

12 Distribuce ochranných zdravotních pomůcek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
darování respirátorů, šitých roušek, jednorázových roušek a dezinfekcí subjektům a v 
množství dle důvodové zprávy 
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3. pověřuje 
Evu Kolářovou, DipMgmt, náměstkyni primátora podepisováním darovacích smluv dle 
důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
předkládat Radě města Olomouce zprávu o darovacích smlouvách do 20 tis. Kč a 
předběžných smlouvách nad 20 tis. Kč 

T: průběžně 
O: vedoucí právního odboru 
 

5. ukládá 
předložit tzv. předběžné smlouvy nad 20 tis. Kč na nejbližší jednání ZMO 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru ochrany, vedoucí právního odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 

Bod programu: 6. 
 

 

13 Olomoucký 1/2 Maraton - žádost o změnu termínu konání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. neschvaluje 
prozatím termín konání Olomouckého půlmarathonu dle návrhu předkladatele důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
nám. primátora Mgr. Markétě Záleské jednat, v případě příznivé situace pro pořádání 
veřejných masových akcí, s pořadateli Olomouckého půlmaratonu o možnosti jeho 
uskutečnění v tomto roce 

T: červen 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

4. ukládá 
nám. primátora Mgr. Záleské informovat prostřednictvím prezidenta organizačního výboru 
pana Carla Capalba, pořadatele  Olomouckého půlmaratonu, o přijatém usnesení 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 7. 
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14 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o 
sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 4. 2020 

 

3. pověřuje 
tajemníka podpisem darovacích smluv a smluv o zápůjčce dle předložené důvodové zprávy 

 

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

 

15 Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru 
ochrany MMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 3. 2020, bod usnesení 38, ve věci svěření části působnosti Rady 
města Olomouce odboru ochrany MMOl 

 

3. svěřuje 
v souladu s ustanovením §102 odst.3 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení ve 
znění pozdějších předpisů, část své působnosti odboru ochrany Magistrátu města Olomouce 
v záležitostech dle důvodové zprávy 

 

4. pověřuje 
vedoucího odboru ochrany Magistrátu města Olomouce podepisováním kupních smluv, jejich 
dodatků a jiných písemností k těmto smlouvám dle důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
tajemníkovi zapracovat kompetenci do organizačního řádu MMOl a MPO 

T: 27. 4. 2020 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. 
primátor města Olomouce 

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

 


